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 تمهيد
 

إلدارتها والتي هي جزء في إعطاء كل ذي حٍق حقه وسياسة الباب المفتوح  الكليةتمشيًا مع مبادئ وقيم  
الشاملة في المنظومة التعليمية تضمن اإلدارة  للجميع الحق في التظلُّم  الجودة اصيل من متطلبات تطبيق معايير

سداء وطلب رفع الظلم أو تصحيح الخطأ كما تضمن لجميع األطراف الفاع لة في هذة المنظومة حق إبداء الرأي وا 
 اتبوضع آلية محددة الخطو ولتحقيق ذلك قامت الكلية  الصالح العام يحققالمشورة والنصح وتقديم المقترحات بما 

جميع أطراف العملية التعليمية من اعضاء هيئة التدريس وطالب  تواجه ضمانا لحل المشاكل التي لتلقي الشكاوي 
ثم تم عمل تحديث  2162-3-61( بتاريخ 621 اعتماد آلية لتلقي الشكاوي في مجلس كلية رقم)داريين. وقد تم ا  و 

يتم فحص شكاوي المتقدمين في إطار الئحة الجامعة و  .2162-3-61( بتاريخ 616لآللية بإعتماد مجلس كلية رقم)
 والكلية. 

  :ليةاآل إعداد
جتماع إلآللية طبقًا لمقترح من وحدة ضمان الجودة والتطوير المستمر بالكلية تم الموافقة عليه في  تم عمل تحديث -

ليتم اعتمادها  61/3/2162ثم موافقة مجلس إدارة الوحدة بتاريخ  62/3/2162المجلس التنفيذي للوحدة بتاريخ 
 .2162-3-61( بتاريخ 616)بمجلس كلية رقم 

  :آلليةاشتملت عليها االتي البنود الرئيسية 
  )وضع  صندوق للشكاوي فى مدخل الكلية تحت مسمي )مقترحات وشكاوى.  
  برئاسة وكيل الكلية لشئون التعليم و الطالبسبوعيا وتصنيفها إتشكيل لجنة لفحص الشكاوى  . 
 ( النشاط مسئول عن التواصل مع الطالب  خالل ساعة يفضل تتضمن اللجنة ممثلين من الطالب لكل فرقة

 اإلسبوعية(.
 عمل سجل للشكاوى بالرقم و الميعاد. 
  .تفعيل آلية تلقي الشكاوي و المقترحات من خالل موقع اليكتروني و شبكات التواصل اإلجتماعي 
  إ عالن األلية علي الموقع الرسمي للكلية ومواقع التواصل االجتماعي الخاصة بالكلية مثل موقع وحدة ضمان

 مستمر.الجودة والتطوير ال
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 : آلليةا إجراءات وخطوات
 .يقوم صاحب الشكوي بوضع شكواه داخل الصندوق 
  واخر الب موظف شئون الطو  حضور السيد امين الكليةباسبوعيًا بواسطة اللجنة و صندوق تلقي الشكاوي يتم فتح

ثنين على األقل من الطلبةو للدراسات العليا    .المتواجدين اثناء فتح الصندوق  جميعبمحضر رسمي يوقع علية  ا 
 .يتم فرز و تصنيف الشكاوى بواسطة اللجنة 
 اإلدارات المختلفة كل في تخصصه للرد عليها و محاولة إزالة أسباب الشكوى وبمتابعة الشكاوى إلى  يتم توزيع

 مباشرة من وكيل الكلية ذو الصلة.
 و أ فى أماكن واضحة بالكلية ذلك يعلنو لحلها التوصلالرد عليها و  حال الشكاوى من الجهات المختصة تجمع

 .هوية كاتبها توضحاذا كانت الشكوي  الشاكي بنتيجة فحص شكواهيخطر علي موقع الكلية أو 
 اللجان المختصة التابعة لمجلس فيتم عرضها علي  أو لوحظ تكرارها تحتاج لمزيد من الدراسة الشكوي  إذا كانت

لجنة الدراسات العليا في ذات الشهر لتتخذ قرارا بشأنها يتم رفعه لمجلس والطالب و الكلية مثل لجنة شئون التعليم 
  .الكلية إلقراره

 

 

 المستمر والتطوير الجودة ضمان وحدة مدير      
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