
 والمقترحات الشكاوى لجنة

 والمقترحات الشكاوى فحص آلٌة

 دهاا اال أوال:  

 شكوى أي بقاٌم الكلٌة تسمح ااارة ولذلك مستوى أعلى على خاماتها تقاٌم إلى الوصول إلى الكلٌة تها  -1

 .للطالب السٌاق األكااٌمً على السلبٌة االثار وتقلٌل حلها الً لتسعً

 سواء الكلٌة تقامها التً الخامة نوعٌة عن راضٌا غٌر كان إذا بشكوى ٌتقام بأن الحق له طالب بالكلٌة كل -2

 من التحقق سٌتم للشكوى تقاٌمه وبمجرا. األكااٌمٌة غٌر أو األكااٌمٌة بالنواحً متعلقة الشكوى تلك كانت

 .إلٌها ٌنظر ال سو  والمجهولة الكٌاٌة والشكاوى جاٌتها

 دهذه فإن ولهذا الكلٌة، تقامها التً الخامات عن الطالب من راجعة تغذٌة الطالب شكاوى إجراءات تتضمن -3

 التارٌس دهٌئة أعضاء والسااة لطالبها. الكلٌة تقامها التً الخامات لتحسٌن دهاما مصارا تعتبر العملٌة

 دهذه فً التحقٌق عنها ٌسفر نتٌجة ألي واالستجابة شكوادهم وفحص الطالب مع للتعاون ماعون بالكلٌة

 .الشكاوى

 لشئون الكلٌة وكٌل الاكتور لألستاذ وتابع للكلٌة التنظٌمً الهٌكل ضمن أااري نظام الكلٌة لاى ٌكون أن -4

 -االتً:  سرعة ٌضمن والطالب التعلٌم

 الطالب. من المقامة الشكوى فً البت . أ

 للشكاوى الكاملة السرٌة . ب

 شكواه. بسبب الطالب إضرار ج. عام      

 ومقترحاتهم الطالب شكاوى استقبال كٌفٌة :اثانٌ

 الوصول وٌسهل بالكلٌة مختلفة ظادهرة أماكن فً ووضعها ومقترحاتهم الطالب شكاوى لتلقً صنااٌق تخصٌص تم

 بها: الصنااٌق لوضع التالٌة األماكن اقتراح مع إلٌها

 طرٌق: عن الشكاوى استقبال وٌتم

 المعلقة. الشكاوى صنااٌق طرٌق عن اللجنة إلى ترا التً الشكاوى -1

 والطالب. اللجنة أعضاء بٌن شفوٌة بصورة الشكاوى استقبال -2

 تجرٌها التً اللقاءات أو العامة المحاضرات أو الناوات خالل الكلٌة وإاارة الطالب بٌن المناقشات خالل من -3

 الطالب. مع الكلٌة إاارة

 غٌر بطرٌق بالكلٌة للطالب التارٌس دهٌئة أعضاء للسااة األكااٌمً اإلشرا  طرٌق عن الشكاوى استقبال -4

 أخري وسٌلة بأي أو مباشر

 ثالثا: اقتراح

 التً الشكاوي لتلك الفعالة المتابعة من تتمكن حتً الكلٌة موقع على االنترنت على الشكاوى لجنة موقع عمل ٌتمسو  

 وضع ثم المناسبة، القرارات التخاذ العلٌا اللجنة علً لعرضها الشكاوي تلك وتجهٌز e-mail االلكترونً البرٌا عبر ترا

 حالة فً بالطالب الخاص e-mail االلكترونً البرٌا علً الرا أو أخري مرة بالموقع المتخذة والمقترحات الحلول

 .هوجوا

 اللجنة نشاط عن واالعالن الاعاٌة رابعا:

 طرٌق: عن وذلك عملها ومهام اللجنة نشاط عن اإلعالن ٌتم

 وفرٌق عملها ومهام اللجنة نشاط إلعالمهم اراسً فصل كل بااٌة فً والقاامى الجاا الكلٌة طالب جمٌع مع لقاء عمل

 العمل.

 بحٌث الشكاوى تلك على الرا وطرٌقة الشكاوى استقبال وكٌفٌة اللجنة ومهام العمل فرٌق فٌها ٌوضح مطوٌة عمل

 بالكلٌة. الطالب رعاٌة طرٌق عن الاراسً العام بااٌة فً الطالب على توزع


