المحترم /الدكتور أسامة صادق طيب ..أما بعد
مضى عامان على تأسيس معهد اللغة العربية في الجامعة ،أذك ُر لكم هذا ،ألنني وقفت أمامكم وأمام آخرين من منسوبي الجامعة في حفل
ُ
وكنت قد أشرت لكم في تلك المناسبة الى أهمية وقيمة هذا المعهد بالنسبة
اإلفتتاح ،والذي عُقد حينها في كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية،
لألعضاء األجانب من هيئة التدريس في الجامعة وأنا واح ٌد منهم.
معالي المدير ،أكتبُ هذا الخطاب ،أطلبُ فيه منكم السماح لي باإلستمرار في العمل بصفتي الحالية كمحاضر في قسم اللغات األوروبية
بكلية اآلداب والعلوم اإلنسانية.
كما أنني قد حصلت من خالل مراسالتي مع وكيل الجامعة للشؤون التعليمية الدكتور عبدالرحمن اليوبي على وعد بتجديد عقدي (نسخة
مرفقة من رسالتي للدكتور اليوبي بتاريخ  30مايو  .)3102لكنني أ ُ
ُ
خبرت فيما بعد من قبل رئيس قسم اللغات األوروبية الدكتور عبدهللا
ُ
حيث أنني بلغت
الشهري أن إدارة شوؤن الموظفين في الجامعة غير قادرة على تجديد عقدي لفترة أخرى ،وأن السبب ويعود الى سني،
من العمر ثالثة وستين عاما (نسخة مرفقة من توجيهات وتعليمات الجامعة)
أطلب منكم التراجع عن هذا القرار لألسباب التالية:


عندما تم التعاقد معي للمرة األولى ،لم يكن هناك مشكلة على اإلطالق بخصوص السن ،فلماذا يكونُ مشكلة اآلن؟ وهل هناك
مجا ٌل للحصول على إستثناء يسم ُح لي بالبقاء في وظيفتي الحالية؟



تالميذي يحبونني كثيرا ،وتقيمي بين أعضاء هيئة التدريس في قسم اللغات األوربية هو في الثلث األعلى تقيميا.



في واقع األمر ،السنُ بالنسبة لي ال يعكس الصورة الحقيقية عن حياتي ،فكثيرون من الناس عند لقائي بهم للوهلة األولى
يظنون أنني في منتصف الخمسينات من العمر ،بل وحتى تالميذي دائما ما يعتقدون أنني أصغرُ سنا من آبائهم.



لدي خطابٌ يؤيد موقفي من قبل رئيس قسم اللغات األوروبية ،الدكتور عبدهللا الشهري.



أبدى عميد كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية موافقته األولية في استمراري في وظيفتي الحالية.



الدكتور عبدالرحمن اليوبي ،وكيل الجامعة للشؤون التعليمية ،وعدني بتجديد عقدي.



أقدم للجامعة أكثر مما يمكن أن يقدمه معلم لغة إنجليزية متوسط المستوى ،من هؤالء الذين يتم توظيفهم بشكل اعتيادي من قبل
الجامعة ،وال أظنُ أن استبدالي باألمر الهين( .نسخة مرفقة بهذا الشأن)



أحبُ كثرا العمل الجامعي والحياة في مدينة جدة ،لذا أرى أن فقداني لوظيفتي الحالية قد يُعرضني لمصاعب كثيرة

إستنادا على ما تم ذكره آنفا ،أطلبُ من سعادتكم السماح بتجديد عقدي لفترة أخرى.
مع خالص الود واإلحترام
الدكتور /رودوي ستقمـان
أستاذ اللغة اإلنجليزية بقسم اللغات األوروبية

