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قرار رقم  1995/1518بشأن إجراءات تقديم تظلمات
أعضاء ھيئة التدريس والتدريب من القرارات اإلدارية والبت فيھا
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أوال :
تعريف التظلم -:
يقصد بالتظلم كل شكوى مكتوبة من عضو ھيئة تدريس أو تدريب تكون موجه إلى رئيس لجنة
التظلمات بالھيئة بشأن ق)رار إداري ص)ادر م)ن ذي ص)فة رس)مية بالھيئ)ة يعتب)ره الم)تظلم ماس)ا
بشكل مباشر بمصلحته الشخصية .
ثانيا :
إجراءات التظلم -:
ً
 يجب رفع التظلم من القرار اإلداري خالل  60يوما من تاريخ صدوره أو العلمبه ويقدم إلى رئيس لجنة التظلمات بالكلية أو المعھد .
 أن يشتمل التظلم على البيانات التالية -:أ .أسم المتظلم ووظيفته وعنوانه .
ب .تاريخ صدور القرار المتظلم منه أو تاريخ العلم به .
ج .موضوع القرار المتظلم منه واألسباب التي بني عليھا التظلم .
د .أن يرفق بالتظلم المستندات التي يرى المتظلم تقديمھا .
ثالثا :
يقوم مقرر لجنة التظلم بقيد التظلم في سجل خاص برقم مسلسل وي)سلم للم)تظلم أو يرس)ل
إليه إيصاالً مبين فيه رقم التظلم وتاريخ تقديمه .
رابعا :
أ -تشكل لجنة في تظلمات أعضاء ھيئ التدريس بكليات الھيئة من خمسة أعضاء على أن
يك))ون م))ن بي))نھم ع))ضو ھيئ))ة ت))دريس متخ))صص بالق))انون وت))سند رئاس))تھا لم))ن ال تق))ل
وظيفته عن أستاذ .
ويصدر بتشكيلھا قرار من المدير العام بناء على عرض نائب مدير عام الھيئة للتعليم التطبيق)ي
والبحوث .
ب -تشكل لجنة أخرى للنظر في تظلمات أعضاء ھيئ)ة الت)دريب بمعاھ)د الھيئ)ة م)ن خم)سة
أعضاء على أن يكون من بينھم أحد المتخصصين بالقانون بالھيئة وتسند رئاستھا ل)م ال
تقل وظيفته عن مدرب متخصص .
ويصدر بتشكيلھا قرار من المدير العام بناء على عرض نائب مدير عام الھيئة لشئون التدريب
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 يحدد بقرار التشكيل رئيس اللجنة ونائبه من بين األعضاء وتخت)ار اللجن)ة مق)رراً لھ)اأول اجتماع لھا .
 يج))وز لع))ضو اللجن))ة االعت))ذار لرئاس))تھا ع))ن الم))شاركة ف))ي نظ))ر التظلم))ات الت))ي ق))دتتعارض مع مصالحه الشخصية أو ألي سبب آخر معقول .
 يشترط لصحة اجتماعات اللجنة حضور أكثر م)ن ن)صف أع)ضائھا وتك)ون قراراتھ)ابأغلبية أصوات الحاضرين.
 تعتبر كافة أعمال اللجنة سرية وال يجوز لغير أعضائھا اإلطالع عليھا .خامسا :
تختص اللجن)ة بتلق)ي وقي)د التظلم)ات م)ن الق)رارات اإلداري)ة عام)ة والنظ)ر فيھ)ا وعل)ى
األخص ما يلي :
 -1التظلمات من القرارات الصادرة بعدم تجديد عقد العمل .
 -2القرارات الخاصة برفض الترقية العلمية .
 -3عدم احتساب سنوات الخبرة عند التعيين .
سادسا :
 لرئيس اللجنة أن يقرر – خالل أسبوع – من تاريخ تقديم التظلم قبول التظلم أو رفضهشكالً لعدم االختصاص ويخطر المتظلم بذلك كتابة .
 عند قبول التظلم شكالً ي)تم إحال)ة بع)ض ھ)ذه التظلم)ات الت)ي لھ)ا ص)فة االس)تعجال إل)ىمصدر القرار المتظلم منه خالل  15ي)وم م)ن ت)اريخ تقديم)ه وذل)ك للب)ت في)ه خ)الل 15
يوم أخرى من تاريخ وروده إليه .
 ف))ي غي))ر الح))االت الم))ستعجلة إليھ))ا ف))ي عالي))ه تت))ولى اللجن))ة بح))ث ال))تظلم م))ن الناحي))ةالموضوعية ويكون لھا الحق في استخدام كافة الطرق في إنجاز مھامھا سواء كان ذلك
باس))تدعاء الم))تظلم أو اإلط))الع عل))ى كاف))ة الم))ستندات الالزم))ة ل))ذلك وأن تنھ))ي أعمالھ))ا
بتقديم تقرير برأيھا النھائي إلى مدير عام الھيئة متضمنا ما إذا كان القرار الم)تظلم من)ه
يشوبه عيب التي تستوجب تعديله من عدمه  ,وذلك خالل مدة أقصاھا شھراً م)ن ت)اريخ
تقديم التظلم .
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سابعا :
تخطر اللجنة المتظلم كتابيا بالقرار الصادر بالبت ف)ي ال)تظلم خ)الل الم)دة القانوني)ة ويعتب)ر
م))رور  60يوم))ا عل))ى ت))اريخ تق))ديم ال))تظلم إل))ى للجن))ة التظلم))ات دون الب))ت في))ه أو إخط))ار
المتظلم منه بمثابة رفض ضمني للتظلم  ,وال تحتسب مدة العطلة الصيفية ضمن ھ)ذه الم)دة
.
ثامنا :
يعتبر التظلم كأن لم يكن في حالة التنازل عنه أو طلب سحبه بعد تقديمه في أي مرحل)ة م)ن
مراحل بحثه وذلك إذا تقدم المتظلم بذلك كتابيا إلى رئيس لجنة التظلمات .

