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الـسـعـــــوديــــــة ـيـــــــة الـــــعــــر اململكــــــــة
الـــــعــــــــــــــالـــــــــــــــي الــــــتـــــعــــــــــــــــــــلــيـــــــــــــم وزارة

اإلسالمية سعود بن محمد اإلمام جامعة
يل وال القبول شؤون عمادة
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 ةـدمـقـم

الحمدددددددا ع ملي ا ودددددددالسالم عا  ددددددداأل عا  دددددددا    ددددددد  مل ددددددد   ا ا  دددددددسالم ع  ددددددد    ددددددد        

 عأصحاب  أجموسالم أ ا بوا:

تي د( ا دتظلد  ا اا دا المدا وإ عاجااهاتد  فإال هذا ه  اإلصاامل ا عل  د  قو ا دا      

هددددد(  دددددإ 4141/4141-6262تمددددو ال افلددددب  لر دددددا بلدددداامل  رلدددد  الما ودددددب    ا دددداو  ق

 ااددد  ا  لددداأل الحا  ددددب 4/1/4141جل دددا  ا اابودددب الولددد  أل باددددامل   
ر
هددددذ ع  دددا ا دددد  ا ا

  شاأل    الا أل ا وشا      نظا   رل  ا اولي  ا وااإ.

  الما وددب ا دداا   عتأ د  الما وددب أال   دد ال هددذا اإلصدداامل ا ددافب   مددب  ددإ   ددو      

ضدددال ا  دددل م ا ودددا  عا قددد ا  ا  دددا  ا  ا دددلب  لح دددال   ددد  بليدددب توليميدددب تامسددد  ب

ي الما وددب ع ب دد  ر اذ حتددا ت دد   الما وددب عح ددا الحلدد    اددا عا ا دد   ا ولمدد  

 .بذ ا  إ ا ن ضب ا اوليميب ا اا األ  إ با نا ا وز زأل

 عالما وب تامنا ا ا فيق  لمميع.      
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 : احلق يف التظلماألوىلاملادة 

 للطالببا حق بب  لببل حلببهةلذ ل االببص صحم حأيهأبباي ابب      ابب   بب ح       
 
انهقأببا

 .حألكاد ميص  و غير حألكاد ميص  قوقهق

 

 التظلم وقت: الثانيةاملادة 

  03علبببل حلطالبببا حلبببهةلذ يببباو اببب   أ  ه ببباو       
 
نشبببول حق ببب  اببب   بببا      وابببا

إأ بعببب   اشبببب و   قبلببببه  بعبببب  اهبببامل ةبببب   حملبببب  ، وأ  قببببي     ةلببببذ حملطالبببا  ببببه

 .حقاالص صحم حأيهأاي ئيس 
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 طلب التظلمضوابط : الثالثة املادة
 

 على اآلتيالتظلم  تقديم طلب على الطالب   
ً
 :مشتمال

املعلوماااا الصيةاااال ما واام  لسجاام اليااوا املاادلي  لالاا جم ا وااام     -1

 .به مالهاتف  لالبريد اإللكترللي( لوائا ا تةاللاوم الكلاال( ل 

   لباان الوجائع بشكا متسلسا.تحديد موضوع التظلم -2

 تحديد الصيص أل ا وهال املتظلم منها. -3

 تحديد الض س. -4

 أوباب التظلم. -5

 ا يطواا السابقال التي جام بها الطالب ملحاللال حا املوضوع. -6

 تحديد الطلب امل اد. -7

 إي اد أي معلوماا ي اها الطالب مؤث ة. -8

 إسفاق الوثائق التي تثبت صحال التظلم. -9

 توجاع الطالب  لتاسيخ تقديم الطلب. -11
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 : إجراءات التظلمالرابعةاملادة 
 

 :تكون إجراءات التظلم على النحو اآلتي

أو  التظلم إلى رئيس الوحدة ذات العالقة باملوضوو  ححوا الوتظلم يقدم -1

 الجهة التي يحددها رئيس الوحدة الستقبال طلبات التظلم.

 إذا كان التظلم ضد رئيس الوحدة فيقدم الطلب إلى حسؤوله املباشر. -2

 ال ينظر في الطلبات غير املكتملة. -3

 يعطى الطالب رقم تقديم طلب التظلم وتاريخه. -4

علووى رئوويس الجهووة ذات االاتخوواا اتخوواذ اتجووراءات التووي تك ووا النظوور  -5

 حوضو  التظلم. في

إذا كووووووان رفوووووول الووووووتظلم يتطلووووووب عوووووور  ا حوووووور علووووووى ا قسووووووام العلميووووووة أو  -6

حجالس الكليات أو املعاهود فيحوال إلا وا للنظور فا واي وال يجووم فوي جميول 

خص املوووووتظلم حوووووت تخووووورفه للتخووووووي  بالبووووو  فوووووي وا حووووووال حلوووووور ال ووووو

 حوضو  التظلم.
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يبتتتتيس اتتتتة سي موتتتتتظسمتتتتاسبمختتتتمةسال تتتتتزسي    تتتت س تتتت  سبتتتتتظس سال  تتتت   س -7

سبنستستمهس  ت سي   تز.
ً
 س ينسيمب 

خ صستيه سإ سيألشتتتتتالحتتتت بستتاتتتت  سي تتتت  تزسم  ستتتتطلعسي   بتتتتتعس  سي تتتتت س تتتتت -8

 ذ  سي ع قع.

 ُياتغسي     سمنتي عسي   تزسمأيستطلقسبنستطقسيإلم غ. -9

 تتتتتتطاة سيات تتتتتتعسذي سي   طتتتتتت صسإو  تتتتتتعسي    تتتتتت سإ تتتتتت ساتنتتتتتتعسي  أ يتتتتتت سس -01

 ي فط يعسإذيسظ طسأنسال تزسي     سكيتي.

 نتس غاعسي     سماسي  قتيزس ل سج ت  سأ لت س ي تلسيات بعتع سدت سمتتس -00

 بنسمي نسب سيالخذهسبنسإجطيءي سس مقعسماسذي سيملمخمة.
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