
 
 

 داخل الكليةالشكاوي املقترحات و آلية صندوق ثلقي 

 مؼ 
ً
في املحافظت غلى حلىق جمُؼ الجهاث  وسسالتها لهنذست جامػت بىسسػُذاكلُت كُم جمشُا

والتي هي جضء ال ًخجضأ من مػاًير الجىدة الشاملت في املنظىمت  إلداستها وسُاست الباب املفخىحاملستهذفت 

الحم في الخظلم وطلب سفؼ الظلم وجصحُح الخطأ وجظمن  الخػلُمُت فإن إداسة الكلُت جظمن للجمُؼ

لجمُؼ ألاطشاف املستهذفه في هزه املنظىمت حم إبذاء الشأي وإسذاء املشىسة والنصح وجلذًم امللترحاث بما 

ش  بىطؼ آلُت محذدة  كامذ الكلُت ومن أجل جحلُم رلك الخػلُمُتنظىمت املًحلم الصالح الػام لخطٍى

لحل املػىكاث التي جىاجه جمُؼ أطشاف الفئاث املستهذفت )أغظاء هُئت جذَسس الخطىاث لخللي الشكاوي 

    .داسي وغاملين(إجهاص  –طالب  –مػاوهت هُئت  –

 جشكيل اللجنة 

بىسسػُذ في بذاًت كل غام دساس ي من جامػت  –حشكل لجنت جللي الشكاوي وامللترحاث داخل كلُت الهنذست 

ػخمذ وزُلت اللجنت  سئِس إجحاد الطالبو غظى إداسي , و غظى هُئت مػاوهت, و زالر أغظاء هُئت جذَسس , َو

 من كبل مجلس الكلُت.

 املحقدم للشكوى  

 َس والهُئت املػاوهتأغظاء هُئت الخذس  -

 .والػاملينالجهاص إلاداسي  -

 الطالب. -

 أولُاء ألامىس. -

 كيفية ثقديم املقترح والشكوى  

 غلى الشاكي كخابت امللترح أو الشكىي زم وطػه في الصنذوق الخاص بزلك.

 آلية فحص املقترحات والشكاوي  

.جلى  -
ً
ا  م اللجنت بفخح صنادًم امللترحاث والشكاوي شهٍش

ه جلىم اللجنت بخصنُف الشكاوي وجىصَػها غلى املسئىل املخخص غنها )الػظى امللذم في حل -

 الشكىي( .

 ًنظش املسئىل املخخص في الشكىي ومػشفت أسبابها, ومخابػت إجخار الاجشاءاث الخصحُحُت لها. -



 
 

 .سفع الشكىي إرا كاهذ في ؾير محلهاالشكىي  فيسئىل املخخص من حم امل -

ل إسبىع من في خالالشد غلى اللجنت في جمُؼ ألاحىال  غن الشكىي  غلى املسئىل املخخص -

ش مكخىب أو ملترح باإلجشاءاث الخصحُحُت. م جلٍش خ اسخالمه للشكىي من اللجنت غن طٍش  جاٍس

جلىم اللجنت بإبالؽ الشاكي إن كان كاجب إسمه وفي حالت غذم كخابت إسمه حػشض الندُجت  -

 غلى وسائل الاغالم الشسمُت الخاصت بالكلُت.

 جحفظ الشكاوي وحلىلها في امللفاث الخاصت بهزا الشأن. -

ش  -  للظشوسة للشكاوي وامللترحاث غلى سنىي النصف ٌػشض غمُذ الكلُت الخلٍش
ً
أو طبلا

 .تالالصم إلاجشاءاث الخصحُحُت الكلُت إلجخار مجلس
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