آلية تمقي شكاوي ومقترحات الطالب
وافقت لجنة شئون التعميم والطالب رقم ( )2يوم الخميس الموافق  2013/1/10عمى لمقترح التالى
لتمقى شكاوى ومقترحات الطالب والمقدم من الدكتور خالد ىالل
أوال :اليدف:
أن يكون لدي الكمية نظام إداري في التعامل مع شكاوي الطالب يضمن:
 -1سرية الشكوي.

 -2عدم تضرر الطالب بسبب شكواه.
 -3سرعة البت في الشكوي.
ثانيا :الييكل التنظيمى لمجنة تمقي الشكاوي:
تشكيل لجنة تمقى الشكاوى ومقترحات الطالب :
السيد األستاذ الدكتور  /عيد عمى زكى وكيل الكمية لشئون التعميم والطالب

(رئيس لجنة تمقى الشكاوى)

الدكتور  /خالد محمود ىالل المدرس بقسم التربية الموسيقية

(عضواً ومقرر المجنة )

الدكتور  /مصطفى محمد عمى محجوب المدرس بقسم تكنولوجيا التعميم

(عضوا)

الدكتور  /أمل عبيد مصطفى المدرس بقسم رياض األطفال

(عضوا)

األستاذ  /صابر حسين حبيب مدير شئون الطالب

(شئون الطالب)

األستاذ  /طارق الشازلى

( رعاية الشباب)

ثالثا :آلية فحص شكاوي الطالب:
شكاوي الطالب تستقبل من خالل:
.1توضع الشكاوى في صناديق شكاوى الطالب (صندوق أمام كل من مكتب رعاية الشباب ومكتب
شئون الطالب و فناء الكمية ).

.2من خالل رؤساء األقسام العممية مباشرة إما كتابة واما شفاىة.
 .3من خالل إجتماعات الريادة مع السادة األساتذة أعضاء ىيئة التدريس بالمجموعات الطالبية.
 .4من خالل إجتماعات المجنة العممية الخاصة بشئون الطالب .

 .5من خالل طالب اإلتحاد ورؤساء الفرق.
 .6من خالل موقع الكمية ()..............................................................
 .7عمي البريد االكتروني

()...........................................................

تنبيو ىام :
 -1يراعى كتابة بيانات إتصال صاحب الشكوى (اإلسم رباعى – الفرقة والقسم  -رقم التميفون – البريد
اإللكترونى) وذلك لسرعة التواصل بين أعضاء المجنة

وصاحب الشكوى طبقا لمنموذج التالي:
اإلسم

القسم

رقم التميفون

الفرقة

البريد االكتروني
الشكوي

 -2لن يمتفت الى الشكاوى مجيولة المصدر.
 -3يمكن لصاحب الشكوى االتصال بأعضاء المجنة عمى:
 -تميفون 01221515440 :

رابعا :ويكون آلية الرد عمي الشكوي كاآلتي:
 .1تجمع الشكاوى من صندوق شكاوي الطالب كل أسبوع ويتم فحصيا وتسميميا رسميا لكل جيات
االختصاص بواسطة لجنة تمقي الشكاوي.

 . 2تتمقي لجنة الشكاوي الرد مكتوب ومرفق مع صورة من الشكوي فى خالل أربعة أيام من تاريخ
تسميميا إلي جية االختصاص.

.3الرد المباشر من خالل رؤساء األقسام واجتماعات الريادة إال إذا كانت الشكوي تتطمب تدخل من
إدارة الكمية تحتاج عشرة أيام كحد أقصي لمرد.

 .4من خالل موقع الكمية في خالل  24ساعة من تاريخ تمقي الشكاوي.

خامسا :التظمم من نتيجة تقييم المقرر:


في حالة شكوي الطالب من نتيجة تقييم مقرر ،يقوم الطالب بالتقدم بتظمم
مقدم بإسم السيد األستاذ الدكتور وكيل الكمية لشئون التعميم والطالب بمكتبيا

مباش رة أو عن طريق صندوق الشكاوي .


تقوم الكمية باتخاذ الالزم إلعادة تجميع )رصد) الدرجات بواسطة الكنترول المختص



إذا كان ىناك خطأ في التجميع (إذا كان لو حق) يسترد المبمغ (الرسوم التي سددىا

وذلك بعد دفع الرسوم والتي تسدد لخزينة الكمية .

الطالب لخزينة الكمية) وان كان ال يوجد أي خطأ ال يسترد شيئاً .
سادسا :عدم رضا الطالب عن الرد عمي شكواه:

إذا كان الطالب اليزال غير راض فينبغي أن يحدد كتابة أسباب عدم رضاه و يرسميا إلي لجنة

تمقي الشكاوي عن طريق الصندوق .وىذه المجنة ستراجع الشكوي

و تضع توصياتيا .و قد تدعم المجنة حقو فى عدم رضاه .قد يتطمب حل الشكوي المراجعة

الخارجية حيث يتم رفعيا إلي مكتب رئيس الجامعة).

سابعا :العمل عمي تجنب الشكاوي في السنوات المقبمة:

 -1يتم إنشاء سجل لشكاوي الطالب ويتم فيو تدوين مضمون الشكاوي وتاريخ استقباليا و متابعة
إجراءات حميا.

 -2عمل إحصائية بنياية كل فصل دراسي عن مجاالت الشكاوي بكل قسم من أقسام الكمية و رفعيا إلي
السيد و كيل الكمية لشئون التعميم و الطالب لإلسترشاد بيا في

تحسين نظم أداء البرامج التعميمية والخدمات التابعة ليا.

عمل تفرير فى نياية كل فصل دراسى عن تمقى الشكاوى يشتمل عمى :
 الشكاوى التى تم تمقييا من خالل الجيات المختمفة .
 عدد الشكاوى التى تم حميا .

 الشكاوى التى لم يتم الفصل فييا وأسباب ذلك
 يعتمد التقرير من خالل أخر مجمس كمية فى نياية كل عام إلرفاقة بالتقرير السنوى الذاتى
لمكمية

ثامناً :تمنح المجنة القائمة عمى تمقى الشكاوى  :عدد أربعة ساعات عمل أسبوعياً الخاصة بجداول
السادة أعضاء ىيئة التدريس ومعاونييم  ،كما يتم منحيم شيادة معتمدة من الكمية تفيد القيام عمى حل

مشكالت التعميم والطالب خالل كل عام دراسى .

