كيفيت التعامل مع شكاوي الطالب/الطالباث داخل الكليت


ٚزى رشكٛم نجُخ نزهمٔ ٙفذض انشكبٔ٘ ثشئبسخ أدذ أعضبء ْٛئخ انزذسٚس ٔعضٕ ْٛئخ رذسٚس آخش يٍ كم
لسى عهً ٙعهٗ أٌ رعشع انذبالد انز ٙرشد إنٓٛب نإلدبطخ أٔ ارخبر اإلجشاء انًُبست عهٗ نجُخ انزعبيم يع
شكبٔ٘ انطالة/انطبنجبد (نهمسى انشجبنٔ ٙانمسى انُسبئ )ٙثظفخ دائًخ ٔأسجٕعٛبً ٔركٌٕ نذٓٚب يٓبو يذذدح.



ٚزى رمذٚى انشكٕٖ إنٗ نجُخ انشكبٖٔ أٔ ثٕضعٓب ف ٙأدذ طُبدٚك انشكبٖٔ انًٕجٕدح ثأسٔلخ انكهٛخ ثعذ يهٙء
اسزًبسح انشكٕٖ (يشفك  )1انزٚ ٙزى انذظٕل عهٓٛب يٍ يكزت ٔدذح انزطٕٚش ٔانجٕدح ثبنكهٛخ أٔ يٍ انًٕلع
االنكزشَٔ ٙانخبص ثبنجبيعخ.

التعامل مع شكاوي ومقترحاث الطالب/الطالباث:











ٔضع انشكٕٖ ف ٙطُبدٚك انشكبٖٔ ٔااللزشادبد ثبنكهٛخ.
أٔ إسسبل شكٕٖ أٔ الزشاح ٔاسزفسبس يٍ خالل طفذخ انشكبٖٔ ٔانًمزشدبد انخبطخ ثبنًٕلع االنكزشَٔٙ
نهجبيعخ.
ٚزى فزخ طُبدٚك انشكبٖٔ ٔرجًٛع انشكبٖٔ أسجٕعٛب.
جًع انشكبٖٔ يٍ انجشٚذ اإلنكزشَٔ ٙأسجٕعٛب.
ٚزى إسسبل انشكٕٖ إنٗ يٍ ٚعُ ّٛاأليش ثًجشد عشضٓب عهٗ نجُخ رهمٔ ٙفذض انشكبٔ٘.
ٚزى انفذض ٔانجذ ف ٙكم انًشبكم انزًٚ ٙكٍ انزعبيم يعٓب ثظٕسح ٔدٚخ أٔ سسًٛخ يع يشاعبح انسشٚخ انكبيهخ
نهشكٕٖ ( ٚذزفظ ثبسى انطبنت/انطبنجّ ٔثٛبَبرّ نذٖ نجُخ انشكبٖٔ ثبنكهٛخ ف ٙيهفبد خبطخ) ٔسشعخ انجذ فٙ
انشكٕٖ (ال رضٚذ يذح انشد عهٗ انشكٕٖ أكثش يٍ خًسخ عشش ٕٚيب ً يٍ ربسٚخ عشضٓب عهٗ نجُخ رهمٙ
ٔفذض انشكبٔ٘).
انشكبٖٔ انز ٙرذزبج انشد يٍ األلسبو انعهًٛخ رُشفع إنٗ سؤسبء األلسبو ٔٚكٌٕ انشد عٍ طشٚك سئٛس انمسى
دزٗ ٚزثُٗ سُشعخ انشد.
ف ٙدبنخ رعزس دم انشكٕٖ عٍ طشٚك األلسبو رُشفع إنٗ سعبدح عًٛذ انكهٛخ.
رمٕو انهجُخ ثإسسبل سدٔد انشكبٖٔ إنٗ أطذبثٓب (نزا ُٚجغ ٙكزبثخ ثٛبَبد طبدت انشكٕٖ ٔرشًم االسى
"اخزٛبس٘" – انفشلخ – انًسزٕٖ – انشعجخٔ ،كزنك ٔسٛهخ االرظبل ثّ يثم :سلى انزهٛفٌٕ – انجشٚذ
اإلنكزشَٔ ،ٙأٔ االرفبق يعّ عهٗ يٕعذ نهشد عهٗ انشكٕٖ) ٔرنك نضًبٌ سشعخ انزٕاطم ث ٍٛأعضبء انهجُخ
ٔطبدت انشكٕٖ.

لجنت النظام الجامعي
مادة :1
رشكم سُٕٚب ً ثمشاس يٍ يذٚش انجبيعخ نجُخ رسًٗ نجُخ انُظبو انجبيع ٙرخزض ثُظش جًٛع انشكبٖٔ انًشفٕعخ عهٗ
انطالة/انطبنجبد أٔ يُٓى ٔانًذبنخ نٓب يٍ عًٛذ شئٌٕ انطالة ٔنٓب سهطخ رٕلٛع انجضاءاد انًجُٛخ.

مادة :2
رزكٌٕ نجُخ انُظبو انجبيع ٙيٍ كم يٍ:
عًٛذ شئٌٕ انطالة أٔ يٍ ٚكهف (سئٛسبً)
ثالثخ يٍ أعضبء ْٛئخ انزذسٚس أدذْى يٍ كهٛخ انششٚعّ (أعضبء)
اثُبٌ يٍ انطالة أٔ انطبنجبد انًشٕٓد نٓى ثبنكفبءح (أعضبء)
سكشرٛش نٛس نّ دك انزظٕٚذ أٔ انًشبسكخ (عضٕاً)






مادة :3
رمذو انشكبٖٔ انًشفٕعخ يٍ انطالة/انطبنجبد أٔ يٍ غٛشْى ف ٙانجبيعخ إنٗ عًٛذ شئٌٕ انطالة.

مادة :4
ٚذك نعًٛذ شئٌٕ انطالة ثعذ إجشاء انزذمٛك انالصو إدبنخ انشكٕٖ إنٗ نجُخ انُظبو انجبيع.ٙ

مادة :5
إجراءاث الشكاوى:




ال ٚجٕص رٕلٛع أ٘ جضاء عهٗ انطبنت/انطبنجّ انًشكٕ إال ثعذ رذمٛك رجش ّٚانهجُخ.
إرا أسزذعٗ انطبنت /انطبنجّ انًشكٕ نهذضٕس أيبو انهجُخ ٔنى ٚذضش ثغٛش عزس يمجٕل ٚعبد اسزذعبؤِ
كزبثخ أٔ ثأ٘ ٔسٛهخ سسًٛخ فإرا نى ٚذضش ثغٛش إرٌ يمجٕل ٚزى ارخبر انمشاس انزأدٚج ٙضذِ غٛبثٛبً.
ٚجٕص نهطبنت/انطبنجّ أٌ ٚزظهى أيبو يذٚش انجبيعخ يٍ انمشاساد انظبدسح ضذِ يٍ نجُخ انُظبو انجبيعٙ
خالل يذح خًسخ عشش ٕٚيب ً يٍ ربسٚخ رجهٛغّ ثبنمشاس.

