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املادة األوىل :احلق يف التظلم
للطالببا حق ب لببل حلببهةلذ ل االببص صحم حأيهأبباي ا ب

ا ب ب ح انهقأببا

ق قوقه حألكاد ميص و غير حألكاد ميص.

املادة الثانية :وقت التظلم
علببل حلطالببا حلببهةلذ يبباو ا ب أ ه بباو  03واببا ا ب ببا نشببول حق ب
حملطال ببا ببه ،وأ قب ببي ةل ببذ بع ب اه ببامل ة ب حمل ب إأ بع ب اش ب و قبل ببه
ئيس حقاالص صحم حأيهأاي.
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املادة الثالثة :ضوابط طلب التظلم
ً
على الطالب تقديم طلب التظلم مشتمال على اآلتي:
 -1املعلوماااا الصيةاااال ما واام لسجاام اليااوا املاادلي لالا جم ا وااام
لاوم الكلاال) للوائا ا تةال به مالهاتف لالبريد اإللكترللي).
 -2تحديد موضوع التظلم لباان الوجائع بشكا متسلسا.
 -3تحديد الصيص أل ا وهال املتظلم منها.
 -4تحديد الض س.
 -5أوباب التظلم.
 -6ا يطواا السابقال التي جام بها الطالب ملحاللال حا املوضوع.
 -7تحديد الطلب امل اد.
 -8إي اد أي معلوماا ي اها الطالب مؤث ة.
 -9إسفاق الوثائق التي تثبت صحال التظلم.
 -11توجاع الطالب لتاسيخ تقديم الطلب.
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املادة الرابعة :إجراءات التظلم
تكون إجراءات التظلم على النحو اآلتي:
 -1يقدم التظلم إلى رئيس الوحدة ذات العالقة باملوضوو ححوا الوتظلم أو
الجهة التي يحددها رئيس الوحدة الستقبال طلبات التظلم.
 -2إذا كان التظلم ضد رئيس الوحدة فيقدم الطلب إلى حسؤوله املباشر.
 -3ال ينظر في الطلبات غير املكتملة.
 -4يعطى الطالب رقم تقديم طلب التظلم وتاريخه.
 -5علووى رئوويس الجهووة ذات االاتخوواا اتخوواذ اتجووراءات التووي تك ووا النظوور
في حوضو التظلم.
 -6إذا كو ووان رفو وول الو ووتظلم يتطلو ووب عو وور ا حو وور علو ووى ا قسو ووام العلميو ووة أو
حجالس الكليات أو املعاهود فيحوال إلا وا للنظور فا واي وال يجووم فوي جميول
ا ح وووال حل ووور ال و وخص امل ووتظلم ح ووت تخ وورفه للتخ وووي بالبو و فو ووي
حوضو التظلم.
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 -7يب تتيس ا تتة سي مو تتتظسم تتاسبمخ تتمةسال ت تتزسي
ً
س ينسيمب سبنستستمهس ت سي تز.

تت س تت

سب تتتظس سال ت ت س

 -8الحت ت بستتا ت سي ت ت تزسم س تتطلعسي بت تتعس سي ت ت س تت تيه سإ سيألشت تخ صس
ذ سي ع قع.
سمنتي عسي
ُ -9ياتغسي

تزسمأيستطلقسبنستطقسيإلم غ.

 -01س ت تتطاة سيات ت تتعسذي سي
ي فط يعسإذيسظ طسأنسال تزسي
 -00نتس غاعسي

ت ت صسإو ت تتعسي

ت ت سإد ت ت ساتنت تتعسي أ ي ت ت س

سكيتي.

سماسي قتيزس ل سج ت سأ لت س ي تلسيات بعتع سدت سمتتس

بنسمي نسب سيالخذهسبنسإجطيءي سس مقعسماسذي سيملمخمة.

