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 لجنة التظلمات والشكاوىألية 

 -اللجنة: مهام 

أن يراعي في حاالت الحلول التي تتطلب موافقة مجلس الكلية، أن  على، الشكاوىإتخاذ األجراءات الالزمة لحل  .1

لسرعة البت  وذلكلموعد المجلس  االنتظاريفوض مجلس القسم رئيس اللجنة في اتخاذ إجراءات حل المشكلة دون 

 .الشكاوىفي 

تقرير بما تم إتخاذه من إجراءات  وإعدادالطالب باألقسام العلمية بنهاية كل فصل دراسي  بشكاوىصائية عمل إح .2

لألسترشاد بها في  والطالباألستاذ الدكتور وكيل الكلية لشئون التعليم  وإليمكتب شكاوى الكلية  إلى ورفعهمالحلها 

 التابعة لها. والخدماتيمية التي تقدمها األقسام العلمية تحسين أداء البرامج التعل وسياساتوضع الكلية لنظم 

 بـ ويختصالطالب  شكاوىإنشاء سجل    .3

 إجراءات حلها طبقاً للمخطط المرفق. ومتابعةالطالب  شكاوىبتدوين  -

م الحاالت التي تتطلب موافقة مجلس الكلية يتم إعال وفيشكواه في خالل خمسة أيام عمل.  علىإعالم الطالب بالرد  -

سرعة  على. في الحالة األخيرة تتوقف مدة اإلعالم واعتمادهإعالمه بعد إقراره  ويتم المشكلة،الطالب بمقترح قرار حل 

 يجب أن تكون مواعيد مجلس الكلية معلن للطالب. وعليهتقدم الطالب بشكواه. 

الطالب  شكاوىآلية معالجة  وتتضمنيضمن سريتها حال رغبة الطالب في ذلك هذا  الشكاوىنموذج لتقديم  اعتماد .4

 وعدمالتعامل معها بصورة رسمية تضمن السرية  والثاني مسارين األول هو التعامل معها بصورة غير رسمية

 البت فيها.  وسرعةتضرر الطالب 

 التالية:  واإلجراءاتالضوابط  بالشكوىآلية التقدم  وتشمل

 عامة:أوالً: شكاوى 

بتلقي الشكاوى وفحصها وإعادة توجيهها للجهات المختصة بالكلية للعمل على حلها ومتابعة  والشكاوىتقوم لجنة التظلمات  .1

 .األجراءات التى يتم إتخاذها الزلة أسباب الشكوى ويمكن للجنة إقتراح حلول بديلة تكون أكثر فعالية

 أعداد نموذج موحد للشكاوى.  .2

أو مقترحات  شكاوىالطالب بكلية الهندسة ووضع صندوق لتلقي الطالب بسكرتارية شئون  الشكاوىوضع صندوق لتلقي  .3

العاملين  شكاوىأعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة بالكلية بسكرتارية مكتب عميد الكلية ووضع صندوق لتلقي 

 واإلداريين بمكتب أمين مبني الكلية.

 .ديقتقوم سكرتارية وحدة ضمان الجودة بتجميع الشكاوى كل أسبوع من الصنا .4

 في نهاية كل أسبوع. والشكاوىالمختص من أعضاء لجنة التظلمات  إلىالمجمعة  الشكاوىيتم إرسال  .5

لدراستها بواسطة اللجنة وإعداد المقترحات  الشكاوىيقوم المختص من أعضاء لجنة التظلمات بإعداد تقرير عن محتويات  .6

 كل أسبوعين. اللجنة مرة اجتماعأن يتم  على الشكوىالالزمة إلزالة أسباب 

في حالة وجوب إتخاذ إجراءات عاجلة لشكوي مقدمة يقوم المختص من اللجنة بإرسالها مباشرة إلي رئيس اللجنة لسرعة  .7

 إتخاذ الالزم إلزالة أسباب الشكوى.

ى تقوم لجنة تلقى ومتابعة الشكاوى والمقترحات برفع تقرير شهرى لعميد الكلية ولمدير وحدة ضمان الجودة عن الشكاو .8

التى مناقشتها وتم األنتهاء من تالفى أسبابها والشكاوى التى لم يتم اإلنتهاء منها وأسباب ذلك كما تقوم اللجنة بتحديد 

 .الجهات المتعاونة فى إزالة أسباب الشكاوى والجهات غير المتعاونة حتى يتم إتخاذ إجراءات حيال ذلك

كحد أقصى وفى حالة عدم إمكانية إزالة أسباب الشكوى يتم توضيح  إبالغ الشاكى بنتيجة شكواه كتابة فى خالل اسبوعين .9

 .أسباب ذلك

مجلس الكلية إليجاد  علىباإلجراءات التصحيحية التي تمت  والشكاوىيعرض عميد الكلية التقرير الشهري المقترحات  .10

 إجراء تصحيحي للمشاكل المعلقة.
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الشكاوى والمقترحات وإتخاذ األجراءات التصحيحية بناء على  إجراء إستبيان كل ستة أشهر عن أداء لجنة تلقى ومتابعة .11

 .نتائج األستبيان

 التالى:ثانياً: آلية تنفيذ شكاوى الطالب بالنسبة للعملية التعليمية على النحو 

المقرر سية والفرقة الدراو العلمييقوم الطالب بتقديم الشكوى كتابياً إلى سكرتارية شئون األقسام العلمية موضحاً بها القسم  .1

 محل الشكوى. الدراسي

ً على تركيز  والتي الدراسييجب أن يتضمن موضوع الشكوى تفاصيل القصور فى الفعالية التعليمية للمقرر  .2 تؤثر سلبا

 للمادة العلمية. واستيعابهالطالب 

يقوم بدراسة أسباب الشكوى مع منسق المقرر  والذياللجنة بتحويل الشكوى إلى رئيس القسم المختص يقوم رئيس  .3

 اإلجراءات التصحيحية إلزالة اسباب الشكوى. واتخاذ الدراسي

اإلجراءات  وخطواتدراسة أسباب الشكوى  ونتائجيتم تقديم تقرير معتمد من رئيس القسم إلى عميد الكلية بموضوع  .4

 يحية إلزالتها.التصح

يقوم رئيس القسم بمناقشة الطالب فى كيفية إزالة أسباب الشكوى بعد إعتمادها من عميد الكلية فى غضون أسبوع من  .5

 تاريخ تقديم الشكوى.  

يقوم رئيس القسم بمتابعة تنفيذ اإلجراءات التصحيحية المعتمدة مع تقديم تقرير فى نهاية الفصل الدراسى إلى عميد الكلية  .6

 ضحا فعالية تلك اإلجراءات فى إزالة أسباب الشكوى.  مو

يقوم عميد الكلية بمراجعة إستبيانات الطالب للمقرر الدراسى محل الشكوى مع مراجعة الطالب من خالل اللقاء الدورى  .7

 مع عميد الكلية لقياس درجة الرضا عن إزالة أسباب الشكوى.

 .  والشكاوىع مستنداتها لدى أرشيف لجنة التظلمات بعد إزالة أسباب الشكوى يتم إيداع صورة من جمي .8

 -السنة: ثالثاً: آلية تنفيذ شكاوى الطالب بالنسبة ألعمال 

 يتم إعالن أعمال السنة لكل مقرر دراسى للطالب قبل بداية األسبوع السادس عشر من الفصل الدراسى القائم. .1

باشرة أو إلى رئيس القسم بالنسبة لألساتذة المنتدبين فى يحق للطالب التقدم بتظلماتهم إلى منسق المقرر الدراسى م .2

 غضون ثالثة أيام من تاريخ إعالن أعمال السنة للمقرر الدراسى محل الشكوى. 

للكنترول للتسجيل قبل بداية أعمال إمتحانات نهاية  وتقديمهاالقسم  ورئيسيتم إعتماد أعمال السنة من منسق المقرر  .3

 إلى أية تظلمات بعد إستالم الكنترول لها. االلتفات يتم وال الدراسيالفصل 

 . والشكاوىتم تغييرها لدى أرشيف لجنة التظلمات  التيالتصحيحية للحاالت  واإلجراءاتيتم إيداع حصر بالتظلمات  .4

 -اإلمتحانات: آلية تنفيذ شكاوى الطالب بالنسبة لنتائج  رابعاً:

 الجامعة فى خالل أسبوع بعد ظهور النتيجة رسمياً.يتقدم الطالب بالتظلم إلى شئون الطالب ب .1

 عرضه على عميد الكلية. ويتم والطالبيحول الطلب إلى وكيل الكلية لشئون التعليم  .2

 من تصحيح جميع األسئلة. والتأكديتم مخاطبة رئيس الكنترول ليتم مراجعة رصد المادة  .3

 بها.  ببإخطار الطالدوره يقوم ب والذييتم إبالغ وكيل الكلية بنتيجة المراجعة  .4

بعىىىد التعىىىديل  العتمادهىىىافىىىى حالىىىة تغييىىىر نتيجىىىة الطالىىىب بنىىىاء علىىىى مراجعىىىة الرصىىىد يىىىتم إخطىىىار عميىىىد الكليىىىة  .5

 . والكليةشئون الطالب  وإبالغ العتمادهاإلى رئيس الجامعة  وإرسالها

 .والشكاوىالتظلمات بعد إزالة أسباب الشكوى يتم إيداع صورة من جميع مستنداتها لدى أرشيف لجنة  .6
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 -اللجنة: التنفيذية ألنشطة  اآلليات

 الخاص بالكلية. اإللكترونيالموقع  في والشكاوىيتم نشر آليات تنفيذ التظلمات  .1

تقىىىوم سىىىكرتارية اللجنىىىة بىىىإعالم طلبىىىة األقسىىىام العلميىىىة بامليىىىات التنفيذيىىىة لتقىىىديم الشىىىكاوى فىىىى لوحىىىة اإلعالنىىىات  .2

 باألقسام.الخاصة 

 -والشكاوى: المطلوبة من لجنة التظلمات  الوثائق

   .آليات مستحدثة ومعتمدة ومعلنة لضمان الشفافية وعدم تضارب المصالح وعدم التميز -

 .والمحاسبة المساءلةأمثلة لقرارات تطبيق  -
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