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 آلية الشكاوى واملقرتحات
البكالوريوس والدراسات العليا( طالب  –اهليئة املعاونه  –)أعضاء هيئة التدريس   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 جامعه طنطا  –كلية الطب 

 دة ضمان اجلودة حو
  



 1122-22-12 لطالب الدراسات العليا والبكالرويوسآلية الشكاوى واملقرتحات 

 

 اآللية اخلاصة بالشكاوى و االقرتاحات

 

 تشكيل جلنة الشكاوى واالقرتاحات:

تتشكل جلنة الشكاوى واالقرتاحات من ثالثة من أعضاء هيئة التدريس من أعضاء جلنة "اإلرشاد األكادميي و 

 ثالثة من ممثلي الطلبة يتم اختيارهم دوريا كل عام دراسي.دعم الطالب" و

 شروط استالم الشكوى:

  هذه البيانات. كتابة بيانات املشتكي )للشكوى الشخصية( حتى يتسنى الرد عليه مع ضمان سرية 

 .يف حالة الشكوى العامة ميكن التغاضي عن كتابة البيانات الشخصية 

 إجراءات التعامل مع الشكاوى واالقرتاحات:

 .سوف تقوم اللجنة بفتح الصندوق يف أول يوم عمل من كل أسبوع، أو كلما دعت احلاجة لذلك 

 اجلهة املعنية بالشكوى وحتديد الفرتة الزمنية  يتم فرز وجتميع الشكاوى واالقرتاحات ودراستها بعناية لتحديد

 املطلوبة لإلجابة عليها.

 .يتم متابعة الرد مع اجلهة املشتكي عليها خالل الفرتة الزمنية احملددة على الشكوى 

 .عند ورود الرد من اجلهة املعنية يتم إجابة مقدم الشكوى 

  الشكاوى واالقرتاحات يستبعد العضو املعين ليتم يف حال إذا ما كانت الشكوى تتعلق بأي عضو من أعضاء جلنة

 مناقشة موضوع الشكوى خبصوصه.

  يف حال ورود اقرتاحات يتم مبدئياً دراستها من قبل اللجنة ومن ثم رفع االقرتاح إىل وحدة ضمان اجلودة ليحول

القرتاح بأن االقرتاح مت بعدها إىل اجلهة املعنية إذا كان قاباًل للتطبيق، و إذا مت اعتماده يتم إبالغ مقدم ا

 اعتماده مع منحه كتاب شكر من الكلية.

  سيتم معاملة الشكاوى بكل جدية وشفافية وحيادية مع ضمان عدم التأثري على طبيعة العالقة مع مقدم

  الشكوى.

 



 1122-22-12 املعاونه والعاملنيأعضاء هيئة التدريس واهليئة آلية الشكاوى واملقرتحات 

 

 والعاملنيواهليئة املعاونه الشكاوى من أعضاء هيئة التدريس  آلية

تفوض جملس األقسام رئيس القسم بتشكيل جلان لفحص الشكاوى املقدمة من أعضاء هيئة  .1

 .التدريس ضد الزمالء أو العاملني بالقسم أو الطالب حسب طبيعة كل شكوى

أو اختاذ قرارات ملزمة يرفع بها تقرير  تقوم اللجنة املشكلة بفحص الشكوى ومقابلة االطراف املعنية .2

 .مكتوب

فى حالة وجود شكوى من احد اعضاء هيئة التدريس ضد رئيس القسم اخلاص به أو أحد وكالء  .3

 .الكلية يتم تقدميها اىل عميد الكلية الختاذ االجراءات املناسبة حسب طبية كل شكوى

ريني العاملني بالكلية يتم تقدميها فى حالة وجود شكوى من احد اعضاء هيئة التدريس ضد االدا .4

 .اىل وكيل الكلية التابع له االدارة الختاذ االجراءات املناسبة حسب طبية كل شكوى

فى حالة وجود شكوى من احد اعضاء هيئة التدريس ضد عميد الكلية يتم تقدميها اىل رئيس  .5

 .اجلامعة الختاذ االجراءات املناسبة حسب طبية كل شكوى

 .بيا فقط على الشكاوى املوقع عليها خالل اسبوعني من تقدميهايتم الرد كتا .6

 االجراءات املناسبة فى هذا الشأن.يتم دراسة الشكاوى الغري موقعة الختاذ  .7

 .االعرتاض على نتيجة الشكوى خالل اسبوع من تاريخ صدور القرار فيها حيق للشاكي .2

 


