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مقدمة الدليل
باعتبار الطالب هو حمور العملية التعليمية� ،أعدت اجلامعة دليل للطالب �شامال كل ما يهمه يف
العملية التعليمية واخلدمات امل�ساعدة ،وينبثق منه جمموعة من الأدلة الفرعية ،ولقد � ُأعدت هذه
الأدلة بغر�ض امل�ساعدة والتب�صري يف �ش�ؤون بعينها ،وت�شمل جمموعة الأدلة الدليل احلايل «دليل
التظلمات وال�شكاوى الطالبية» ،ليكون مر�شدا للطالب يب�صره بحقوقه وواجباته ،وتعريفه بالطرق
النظامية والقانونية ح�سب اللوائح والقوانني والأعراف اجلامعية التي يتعني عليه �أن ي�سلكها
للح�صول على حقوقه ورفع الظلم عنه.
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متهيد
ت�شمل ال�شكوى �أو التظلم الأكادميي املتعلق مب�سائل �أكادميية :القبول والدرجات والإيقاف الأكادميي
والت�ضليل واالنتحال وتزوير املعلومات عن عمد وتقدمي العمل املعد ملقرر ما يف مقرر �آخر ،بالإ�ضافة
�إىل انتهاك حقوق الت�أليف .وتت�ضمن ال�شكاوى غري الأكادميية كذلك على �سبيل املثال ال احل�صر
التحر�ش (اللفظي �أو اجل�سدي) والتهديد وال�سلوك التخريبي وال�سلوك التع�سفي داخل احلرم
اجلامعي والغرامات �أو الر�سوم واال�ستبعاد من ا�ستخدام خدمة معينة والتمييز ،وكذلك االطالع على
ال�سجالت ،وخمالفة ال�سيا�سات.
وتنتهج جامعة الق�صيم �سيا�سة عادلة يف التعامل مع طالبها وعالقاتهم مع الإداريني �أو �أع�ضاء
هيئة التدري�س �أو املوظفني �أو غريهم من �أفراد جمتمع اجلامعة ،م�ستهدفة من ذلك ت�أ�سي�س وتنفيذ
�سيا�سات و�إجراءات تظلم الطالب الأكادميية �أو غري الأكادميية .ولتحقيق ذلك مت ان�شاء وحدة
حماية احلقوق الطالبية.

اللجنة الدائمة حلماية احلقوق الطالبية
اللجنة الدائمة للحقوق الطالبية
�أقرت الالئحة املنظمة لعمل جلان احلقوق الطالبية بجامعة الق�صيم يف جمل�س اجلامعة يف جل�ستها
الثالثة املنعقدة بتاريخ  1439/3/9هـ .وتت�ضمن الالئحة ت�شكيل اللجنة الدائمة للحقوق الطالبية
على م�ستوى اجلامعة� ،إ�ضافة �إىل ت�شكيل جلان فرعية للحقوق الطالبية بالكليات .وتهدف اجلامعة
من �إن�شاء هذه اللجان �إىل:
1.1حتقيق جمتمع جامعي متجان�س ت�سود فيه روح التعاون املتبادل بني من�سوبيها.
�2.2إقرار مبادئ العدل والإن�صاف كدعامة �أ�سا�سية يف بناء جمتمع مثايل داخل اجلامعة ودعم
حقوق الطالب على �أ�س�س تتوافق مع الأنظمة واللوائح املطبقة بها.
3.3تقدمي اال�ست�شارات الالزمة للطالب وتب�صريهم بحقوقهم اجلامعية وكيفية احل�صول عليها
باللجوء �إىل القنوات النظامية والر�سمية داخل اجلامعة يف �إطار القواعد والأنظمة املعمول بها.

�أوال :اللجنة الدائمة للحقوق الطالبية:
تت�شكل اللجنة الدائمة للحقوق الطالبية باجلامعة بقرار من مدير اجلامعة ملدة �سنتني قابلة
للتجديد ،وتت�ألف من:
1.1ع�ضو هيئة تدري�س من كلية ال�شريعة والدرا�سات الإ�سالمية يتوىل رئا�سة اللجنة.
2.2ع�ضو هيئة تدري�س من ق�سم الأنظمة يف كلية ال�شريعة والدرا�سات الإ�سالمية يكون نائب ًا
للرئي�س.
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3.3وكيل عمادة القبول والت�سجيل.
4.4وكيل عمادة الدرا�سات العليا.
5.5ع�ضو من الإدارة القانونية.
6.6ع�ضوين من �أع�ضاء هيئة التدري�س يف كليات اجلامعة ب�شطر الطالبات.
7.7للجنة اال�ستعانة مبن تراه منا�سب ًا لأداء مهامها املناطة بها.
�آلية عمل اللجنة:
يكون انعقاد اللجنة الدائمة ب�صفة م�ستمرة ملبا�شرة املهام الإدارية والفنية ،وتخت�ص بالنظر
والتحقيق يف التظلمات الواردة لها يف موعد �أق�صاه ( 15يوم ًا) من تاريخ ا�ستالم التظلم .وتبا�شر
النظر مبا يرد لها من:
1.1تظلمات الطالب التي يحيلها مدير اجلامعة.
2.2تظلمات الطالب التي مل تف�صل فيها اللجان الفرعية خالل املدة القانونية.
3.3تظلمات الطالب �ضد القرارات ال�صادرة من اللجان الفرعية.
4.4تظلمات الطالب التي ترى اللجان الفرعية �إحالتها �إىل اللجنة الدائمة ل�سبب من �أ�سباب
التنحي �أو عدم االخت�صا�ص.
كما تناق�ش اللجنة الدائمة ال�شكاوى والتظلمات التي يحيلها �إليها مدير اجلامعة ،وتتمتع به هذه
ال�شكاوى �أو التظلمات بخ�صو�صية و�سرية وظروف ا�ستثنائية .واللجنة الدائمة يحق لها �أن ت�صدر
تو�صيتها ب�إحالة الطالب ال�شاكي �إىل جلنة ت�أديبية يف حال ثبوت �أن �شكواه كيدية ،ويعاقب بح�سب
الأنظمة واللوائح اجلامعية ،وت�صدر اللجنة الدائمة بعد االنتهاء من التحقيق تو�صياتها ب�ش�أن
ال�شكاوى واملالحظات التي تلم�س جديتها خالل  30يوم ًا من تاريخ تقدميها �أو من تاريخ الإحالة.
وتعر�ض هذه التو�صيات على معايل مدير اجلامعة العتمادها �أو اتخاذ القرار املنا�سب ،ويجوز ملدير
اجلامعة عر�ض القرار على جمل�س اجلامعة العتماده ،يف احلاالت املن�صو�ص عليها نظامي ًا يف هذا
قابل للتظلم منه ،ويتم �إعالن
ال�ش�أن ،ويكون قرار مدير اجلامعة �أو جمل�س اجلامعة نهائي ًا ،وغري ٍ
ذوي ال�ش�أن بالقرار.

ثانيا :اللجان الفرعية
�أع�ضاء اللجان الفرعية :يتم �إن�شاء جلنة فرعية يف مقر كل كلية تابعة للجامعة ،ويكون �إن�شا�ؤها
بقرار ي�صدر كل عام درا�سي من جمل�س الكلية ،وتت�ألف من ثالثة �أع�ضاء هيئة تدري�س ب�شرط �أال
يكون �أحدهم يتوىل من�صب ًا �إداري ًا يف الكلية وت�شكل جلنة مماثلة لها يف �شطر الطالبات.
عمل اللجنة الفرعية :تخت�ص يف تلقي ال�شكاوى والتظلمات املقدمة من الطالب (منوذج  )2ب�ش�أن
�أية م�شكالت �أكادميية ،حتى �إن كانت ال�شكوى �ضد �أحد �أع�ضاء هيئة التدري�س ،ويتم تقدمي ال�شكوى
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�أو التظلم بح�سب النموذج املعد لهذا الغر�ض.
الف�صل بال�شكوى :يتم الف�صل يف ال�شكوى �أو التظلم يف مدة �أق�صاها  15يوم ًا من تاريخ تقدمي ال�شكوى،
وال ي�صبح القرار ال�صادر من اللجنة الفرعية نافذ ًا �إال من تاريخ اعتماده من �صاحب ال�صالحية
املخت�ص ،طبق ًا للوائح والأنظمة ،ويعلن القرار �إىل ذوي ال�ش�أن ويكون قاب ًال للتظلم منه خالل 15
يوم ًا من تاريخ �إعالن القرار ،ويكون التظلم �أمام اللجنة الدائمة يف اجلامعة (منوذج .)1

ت�سوية التظلمات وال�شكاوى
طريقة الت�سوية غري الر�سمية:
بداية يجب على الطالب �أن يحاول جاهد ًا حل خالفه ب�صورة ودية وغري ر�سمية يف �أقرب فر�صة
متاحة ،ويناق�ش ذلك مع ع�ضو هيئة التدري�س املعني ،مبجرد �أن يكون على بينة من الأمر ،ويف حال
عدم التو�صل �إىل ح ل مر�ضي بني الطالب وع�ضو هيئة التدري�س ،ينبغي على الطالب �أن يرفع تظلمه
�إىل رئي�س الق�سم التابع له ع�ضو هيئة التدري�س ،ف�إن مل يتم حل النزاع ،وجب عليه التقدم لرفعه
ومناق�شته مع عميد الكلية .ويف �أثناء هذه املناق�شات الغري ر�سمية يفرت�ض من رئي�س الق�سم �أو عميد
الكلية املنتمي لهما ع�ضو هيئة التدري�س �أن يكونا و�سيط ًا حلل النزاع ،في�سمح لهما بالتحدث مع
الطالب �أو ع�ضو هيئة التدري�س) �أحدهما �أو كليهما (وب�صورة فردية �أو ثنائية ،والنظر يف �أي �أدلة
�أو وثائق يرغب �أي من طريف النزاع يف تقدميها� .أما �إن كان تظلمه �ضد �أي من رئي�س الق�سم �أو عميد
الكلية ،فتتم املناق�شة مع من هو �أعلى منهما مرتبة �إدارية.
�إلزام الطالب بحل اخلالف بالطريقة غري الر�سمية امل�شار اليها يعد خمالفا للأنظمة وفيه نوع من
ال�ضغط على الطالب او الطالبة للتنازل عن حقه الذي كفلته له االنظمة واللوائح املرعية يف اململكة
وكفله ال�شرع احلنيف.
طريقة الت�سوية الر�سمية
يجب على الطالب  /الطالبة ان يلتزم يف تقدميه �شكواه بعدد من الإجراءات وال�ضوابط وهي:
� -1أن يتقدم ب�شكواه �إىل مقر اللجنة الفرعية امل�شكلة داخل كليته حتى ولو كانت ال�شكوى �ضد
�أحد �أع�ضاء هيئة التدري�س املنتدبني من كلية �أخرى لتدري�س مادة �أو �أكرث لطالب الكلية املقدم بها
ال�شكوى.
� -2أن يكون تقدمي ال�شكوى خالل ثالثني يوم ًا من تاريخ حدوث الواقعة حمل ال�شكوى �أي ًا كانت هذه
الواقعة ،وعلى �سبيل املثال� :إعالن نتيجة اختبار اعتداء وقع علي الطالب بالقول �أو الفعل – منع
الطالب من ا�ستخدام حق من حقوقه الواردة بوثيقة حقوق والتزامات الطالب اجلامعي – ......
الخ.
 -3ال يجوز للطالب �أن يتقدم ب�شكواه بعد مرور ثالثني يوم ًا من تاريخ حدوث الواقعة حمل ال�شكوى
كما ال يجوز له التقدم ب�أكرث من �شكوى واحدة عن ذات الواقعة.
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� -4أن يقوم مبلء النموذج املعد لل�شكوى وا�ستيفاء كافة البيانات الواردة به بالدقة والو�ضوح
الالزمني وباالخت�صار الذي ال يخل بامل�ضمون (منوذج التظلم اىل اللجنة الفرعية املرفق – 2
النماذج موجودة باملوقع االلكرتوين للجامعة وميكن التعامل معها الكرتونيا).
� -5أن ي�سلم منوذج �شكواه بعد ا�ستيفاءه �إىل �سكرتري اللجنة وي�ستلم منه �إي�صا ًال يفيد ت�سليمه
لل�شكوى وقيدها ب�سجل اللجنة (منوذج  3و.)4
 -6متابعة الطالب ل�شكواه وما مت فيها ملدة ثالثني يوم ًا تبد�أ من تاريخ تقدميه لل�شكوى وذلك
مبراجعة و�س�ؤال �سكرتري اللجنة يف املقر املعد لذلك.
 -7يف حالة عدم �صدور قرار اللجنة الفرعية يف مو�ضوع ال�شكوى خالل املدة القانونية املحددة
بثالثني يوم ًا يجوز لل�شاكي التقدم للجنة الدائمة بطلب النظر والتحقيق يف مو�ضوع �شكواه وذلك
على النموذج املعد لهذا الغر�ض (منوذج .)1
 -8يتم تعيني ع�ضوا يختاره الطالب و�إذا تعذر ذلك فان امانة اللجنة الدائمة حتدده ليقوم مب�ساعدة
الطالب للدفاع عن نف�سه امام اللجنة.
 -9يجوز للطالب �أن يتظلم من القرار ال�صادر من اللجنة الفرعية يف حالتني هما:
احلالة الأوىل� :صدور قرار بحفظ �أو رف�ض ال�شكوى.
احلالة الثانية� :صدور قرار معتمد من �صاحب ال�صالحية ال يحقق رغبة الطالب �أو ال يعيد �إليه
كامل حقوقه التي يطالب بها يف �شكواه.
 -10يكون التظلم �أمام اللجنة الدائمة ومقرها عمادة �شئون الطالب ب�إدارة اجلامعة) بالن�سبة
للطالب ومركز الدرا�سات اجلامعية للبنات باجلامعة بالن�سبة للطالبات خالل خم�سة ع�شر يوم ًا
تبد�أ من تاريخ توقيع الطالب بالعلم واالطالع على القرار ال�صادر من اللجنة الفرعية ،يقدم التظلم
ب�أن يقوم الطالب مبلء وا�ستيفاء النموذج املعد لذلك يف مقر اللجنة الدائمة وي�سلمه �سكرتري هذه
اللجنة �إي�صا ًال يفيد ا�ستالم التظلم منه.
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ا�ستعرا�ض مثال من احلقوق الطالبية
يعترب طلب �إعادة ت�صحيح �أوراق �إجابات االختبارات هو من �أكرث االمثلة التي يحتاج اليها الطلبة
مع نهاية كل ف�صل درا�سي ،لذلك ميكن التف�صيل يف هذا احلق وبقية احلقوق ميكن فهمها من دليل
الطالب.

طلب �إعادة ت�صحيح �أوراق �إجابات االختبارات
املادة التا�سعة والثالثون من الئحة الدرا�سة واالختبارات من الئحة جمل�س التعليم العايل تن�ص
على :ملجل�س الكلية التي تتوىل تدري�س املقرر ،يف حاالت ال�ضرورة ،املوافقة على �إعادة ت�صحيح
�أوراق الإجابة خالل فرتة ال تتعدى بداية اختبارات الف�صل التايل .وقد و�ضعت جامعة الق�صيم
قاعدة تنفيذية لهذه املادة وفق ال�ضوابط التالية:
 -1يتقدم الطالب �إىل عميد الكلية التي تقدم املقرر بطلب �إعادة ت�صحيح ورقة الإجابة خالل
�أ�سبوعني من احت�ساب املعدالت الرتاكمية ح�سب التقومي الأكادميي �أو �إعالن النتائج مت�ضمنا مربرات
طلب �إعادة الت�صحيح ،وتعهد من الطالب ب�صحة املعلومات التي قدمها.
 -2تعد الكلية ا�ستمارة  -تت�ضمن البيانات التالية :ا�سم الطالب ،ورقمه اجلامعي ،ورقم املقرر
ورمزه وا�سمه ،ورقم ال�شعبة ،ودرجة الأعمال الف�صلية ،والف�صل الدرا�سي ،واملعدل الرتاكمي ،وعدد
الإنذارات الأكادميية �إن وجدت ،وا�سم مدر�س املقرر ،وتاريخ االختبار.
 -3ملجل�س الكلية التي  -تتوىل تدري�س املقرر اتخاذ القرار يف حالة الطلب املقدم من الطالب.
 -4يجب �أن تتم � -إعادة الت�صحيح خالل �أ�سبوعني من بداية الف�صل الدرا�سي التايل.
 -5يف حال املوافقة  -على �إعادة الت�صحيح ،ي�شكل جمل�س الكلية جلنة لإعادة ت�صحيح �أوراق الإجابة
وترفع اللجنة تقريرا بذلك ملجل�س الكلية للبت فيه ،ويعترب ر�أي املجل�س نهائيا.

�إجراءات الكليات:
ومن خالل هذه القاعدة التنفيذية ميكن للكليات عمل االجراءات التالية عند تقدم الطلبة لإعادة
الت�صحيح:
 -1يتقدم الطالب الذي لديه اعرتا�ض على درجة االختبار النهائي بطلب �إعادة ت�صحيح �أوراق
�إجابته خالل ا�سبوعني من تاريخ �إعالن نتيجة االختبار النهائي حمل الطلب ،ويقدم الطلب للق�سم
الذي يتوىل تدري�س املقرر ،ويدخل طلبه يف النظام الأكادميي وي�س ّلم له �إ�شعار بذلك (ي�ستخدم
منوذج طلب اعادة الت�صحيح املرفق).
 -2يقوم رئي�س الق�سم �إطالع الطالب على ورقة �إجابته ومقارنتها بالإجابة النموذجية لالختبار،
وعند اقتناع الطالب ب�سالمة الت�صحيح يوقع على طلبه بالتنازل ،ويتم حفظ الطلب بعد �أن يوقع

13

دليل استخدام المرافق

رئي�س الق�سم.
 -3يف حال عدم اقتناع الطالب ب�سالمة الت�صحيح ،ي�شكل رئي�س الق�سم جلنة من ع�ضوين من هيئة
التدري�س بالق�سم لي�س من بينهما مدر�س املقرر ،وترفع تقريرها لرئي�س الق�سم التخاذ قراره بتعديل
درجة الطالب �أو برف�ض الطلب ،ويتم �إبالغ الطالب بالقرار.
 -4يف حال عدم اقتناع الطالب يجوز للطالب التظلم ملجل�س الكلية من هذا القرار ا�سبوعني من تاريخ
�إعالمه به ،ويقدم التظلم ر�سمي ًا لعميد الكلية مت�ضمن ًا �أ�سباب ومربرات تقدميه وتعهد من الطالب
ب�صحة املعلومات التي قدمها ،بيان من عمادة القبول والت�سجيل بطلبات �إعادة الت�صحيح ال�سابق
تقدميها من الطالب �إن وجدت والقرارات املتخذة فيها.
 -5يف حالة عدم اقتناع جمل�س الكلية بجدية وكفاية �أ�سباب التظلم ي�صدر قرار ًا م�سبب ًا بحفظه.
 -6يف حال موافقة جمل�س الكلية على �إعادة الت�صحيح ي�شكل جلنة من ثالثة من �أع�ضاء هيئة
التدري�س على الأقل يكون �أحدهم من خارج الق�سم ولي�س من بينهم مدر�س املقرر لإعادة ت�صحيح
ورقة الإجابة ،وترفع تقريرها للمجل�س خالل خم�سة ع�شر يوم ًا من تاريخ �صدور قرار ت�شكيلها،
ويعر�ض على املجل�س للبت فيه يف �أول جل�سة انعقاد تالية ،ويكون قرار املجل�س نهائي ًا باعتماد حم�ضر
اجلل�سة.
 -7ملجال�س الكليات ان ت�ضيف ما تراه دون جتاوز املادة التا�سعة والثالثون من الئحة الدرا�سة
واالختبارات من الئحة جمل�س التعليم العايل والقاعدة التنفيذية لها من جامعة الق�صيم.
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