
 
 

 
 

 
 
  
 
 
 
  

 
 
 

 
 

 مقدمة
�� ع ضمان حصول الطالببيل��م معهد الدوحة للدراسات العليا 

أفضل تجر�ة خالل دراس��م، و�حرص ع�� توف�� إم�انية 

��  �ش�ل مر�ح التواصل مع أعضاء هيئة التدريس فيھ وموظفيھ

تظلم وشعور با�حاجة إ�� تقديم ش�وى  ى الطالبحال �ان لد

من أحد أوجھ حيا��م ودراس��م �� املعهد. ويساعد هذا التواصل 

ية ا�خدمات املقدمة ع�� ضمان استمرار املعهد �� تحس�ن نوع

إّن تقديم ش�وى هو حق �جميع الطالب �� معهد  إ�� الطالب.

الدوحة للدراسات العليا. و�شرح هذه السياسة أنواع التظلمات 

ال�ي قد �شعر الطالب بأنھ يحتاج لتقديم ش�وى �سب��ا، أو 

يلفت انتباه أعضاء هيئة التدريس وطاقم العمل إل��ا. وتتناول 

 ية التعامل مع هذه الش�اوى.هذا السياسة آل

ال �غطي هذه السياسة مسألة االلتماس األ�ادي�ي ال�ي  مالحظة:

 تّم التطرق إل��ا �� "سياسة االلتماس األ�ادي�ي للطالب".

Introduction: 
 
The DI is committed to ensuring that its 
students have the most pleasant experience 
throughout their studies and that they are 
comfortable with reaching out to faculty and 
staff should they have any grievances and 
feel the need to complain about an aspect of 
their life and studies at the DI. This will help 
ensure the DI continuously improves the 
quality of the services provided to students. 
Filing a complaint is the right of every 
student at the DI. This policy explains the 
types of grievances students may feel the 
need to complain about, or bring to the 
attention of faculty and staff, and the 
mechanism of dealing with such complaints.  
 
 
 
 
 
Note: This policy does not cover academic 
appeals, which are dealt with in the “Student 
Academic Appeals Policy”.  

 
 بيان السياسة

يجب التعامل بجدية مع جميع الش�اوى ال�ي يتلقاها أي  •

ا�جهود من أجل موظف إداري أو أ�ادي�ي. و�جب بذل جميع 

 إيجاد حل للمسألة من دون تأخ�� ال م��ر لھ.

يجب التعامل مع جميع الش�اوى ال�ي يقدمها الطالب بأع��  •

 درجات السر�ة وا�حساسية، و�أسلوب عادل وغ�� منحاز.

Policy Statement:  
 

• All complaints received by any member 
of academic or administrative staff 
must be taken seriously and all 
attempts will be made to resolve the 
matter without undue delay.  

• All complaints received from students 
should be treated with the utmost 
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لن تجري معاقبة الطالب، ولن يخضعوا للتمي�� ضدهم  •

نتيجة لتقدمهم �ش�وى، ولكن يجب أن ت�ون جميع ش�اوى 

 الطالب صادقة.

يتّم ��جيع الطالب ع�� التحدث مع ال�خص أو القسم  •

. و�مكن تقديم 
ً

املع�ي أو املسؤول وحل القضية معهم أوال

 ش�وى رسمية �� حال ثبت فشل محاوالت إيجاد حل.

 

 

 :أنواع التظلم

ا�خاوف والتظلمات ال�ي قد تظهر عادة ما تتضمن املسائل 

 ا:التالية، من دون أن تقتصر عل��

 عدم الر�ىى عن أحد أوجھ ال��نامج أو عملية التدريس فيھ. •

 عدم الر�ىى عن املشرف األ�ادي�ي الذي تّم �عيينھ. •

خدمات أ�اديمية أو غ�� أ�اديمية  ةعدم الر�ىى عن أي •

 يقدمها معهد الدوحة للدراسات العليا.

 

 تقديم ش�وى 

إذا ظّل الطالب غ�� راض �عد محاولة "غ�� رسمية"  •

إ�� العميد �حل املسألة، يمكن عندها تقديم ش�وى 

 من خالل إدارة الت�جيل وشؤون الطالب، ال�ي  املع�ي

الداعمة  إرفاق الوثائق    الش�وى وتتحقق من ��ّجل 

. م�ى ما �ان ذلك ممكنا ذات الصلة أو أي أدلة أخرى 

محاوالت (أو محاوالت فاشلة) أي  وتتضمن األدلة عادة

�حل املوضوع بطر�قة غ�� رسمية (ع�� سبيل املثال 

 املراسلة مع األطراف املعنية). / ال��يد اإللك��و�ي

عند استالم الش�وى الرسمية، �عمل العميد املع�ي ع��   •

قد  دعت ا�حاجة إ�� ذلك،  إندراسة طبيعة الش�وى. و 

شرك عميد ال�لية املعنية أي طرف آخر مع�ي. و�مكن �

أن �عّ�ن عضًوا آخر من الطاقم األ�ادي�ي أو للعميد 

confidentiality, sensitivity and in a fair 
and impartial manner.  

• Students shall not be penalized or 
discriminated against as a result of 
filing a complaint, but any complaints 
made by the student must be genuine.  

• Students are encouraged to talk 
directly with the person or department 
concerned or responsible and resolve 
the issue with them first. A formal 
complaint may be filed should attempts 
at resolving the issue proved a failure.  

 
Types of grievances: 
Concerns and grievances that may arise 
normally include, but are not limited to, the 
following: 
 
 

• Dissatisfaction with an aspect of the 
program or teaching within it 

• Dissatisfaction with the Academic 
supervisor assigned 

• Dissatisfaction with any academic or 
non-academic services the DI provides  

 
 
Filing a complaint: 

• If the student still remains dissatisfied 
after an “informal” attempt at 
resolving the issue, a formal complaint 
can be made through the Department 
of Enrollment and Student Affairs to 
the respective Dean. The Department 
of Enrollment and Student Affairs 
makes a record of the complaint and 
ensures it is accompanied, wherever 
possible, with relevant supporting 
documentation or other evidence. 
Evidence also normally includes 
attempts (or failed attempts) at 
resolving the issue informally (e.g. 
emails/correspondence with parties 
concerned).  

• The Dean of the respective school will 
investigate the complaint further and 
depending on the nature of the 
complaint, may appoint another 
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قد يقّرر العميد، إذا اقت�ىى األمر، رفع و اإلداري. 

 الش�وى إ�� مكتب نائب الرئيس للشؤون األ�اديمية.

�� حال �ان العميد هو موضوع الش�وى، يتّم رفع  •

ب نائب الرئيس للشؤون الش�وى مباشرة إ�� مكت

 األ�اديمية.

قد تتّم دعوة الطالب إ�� اجتماع بالعميد (أو نائب  •

الرئيس للشؤون األ�اديمية) ملناقشة الش�وى بتفصيل 

 أك��، برفقة األطراف املعنية.

يأخذ العميد (أو نائب الرئيس للشؤون األ�اديمية)  •

اإلجراءات الالزمة �حل املسألة، و�تّم إعالم الطالب 

من تار�خ استالم  أسبوع�ننتائج الش�وى خالل ب

 .الش�وى 

يجب إدراج جميع مناقشات االجتماعات والوثائق ��  •

 ملف الطالب.

 

 

member of the academic and 
administrative staff. The Dean may 
also decide whether there is a 
necessity of escalating to the Provost.  

• If the Dean is the subject of the 
complaint, then the complaint will be 
escalated directly to the Provost.   

 

• Students may be invited to a meeting 
with the Dean (or Provost) to discuss 
the complaint in further detail, along 
with the parties concerned.  

• The Dean (or Provost) will take 
necessary actions to resolve the issue 
and the student will be informed of 
the outcome of the complaint within 
two weeks of filing the complaint.  

• All proceedings of meetings and any 
documentation must be filed in the 
student’s file.  
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