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الالئحة التنفٌذٌة الخاصة بشكاوى الطالب

تعـرٌــــف
الشكوى :ھى تعبٌر عن عدم الرضا عن جانب من جوانب الخدمات التً تقدم إلى الطالب من
قبل الكلٌة ،قد تتصل الشكاوى بما ٌلً :القصور فً اإلجراءات اإلدارٌة ،القصور الناتج عن عدم
الوفاء باإللتزامات و اللوائح الخاصة بالعملٌة التعلٌمٌھ أو غٌرھا من الخدمات التى تقدمھا الكلٌة،
والقصور فً إتخاذ قرار فٌما سبق فً غضون فترة زمنٌة معقولة.
وال ٌمكن الشكوى بأي حال من القرارات األكادٌمٌة التى تتخذھا الكلٌة ،فعدم الرضا عن
مثل ھذه األمور ٌمكن أن ٌعالج فً إطار إجراءات التقدم بالتماسات منفصلة ،و تفاصٌل ذلك ٌمكن
الحصول علٌھا من رعاٌة الشباب بالكلٌة.

الــهــدف
 - 1أن ٌكون لدي الكلٌة نظام إداري فً التعامل مع شكاوي الطالب بما ٌضمن سرٌة الشكوي،
عدم تضرر الطالب بسبب شكواه و سرعة البت فً الشكوي.
 - 2كل طالب له الحق فى تقدٌم أى شكوى إذا كان غٌر راضٌا عن نوعٌة الخدمة التى تقدمھا
الكلٌة سواء كانت تلك الشكوى متعلقة بالنواحى األكادٌمٌة أو غٌر األكادٌمی. ،وبعد تقدٌم الطالب
للشكوى سٌتم التحقق من جدٌتھا والشكاوى الكٌدٌة والمجھولة ال ٌنظر إلٌھا.
 -3تھدف الكلٌة الى الوصول الى تقدٌم خدماتھا على أعلى مستوى ولذلك تشجع الكلٌة الطالب
على تقدٌم أى شكوى لتسعى فى حلھا وتقلٌل أى أثر سلبى على حٌاة الطالب فى الكلٌة.
 - 4تتضمن إجراءات شكاوى الطالب تغذٌة راجعة من الطالب عن الخدمات التى تقدمھا الكلٌة،
ولھذا فإن ھذه العملٌة تعتبر مصدرا ھاما لتحسٌن الخدمات التى تقدمھا الكلٌة لطالبھا والسادة
أعضاء ھٌئة التدرٌس بالكلٌة مدعون للتعاون مع الطالب وفحص شكواھم واالستجابة ألى نتٌجة
ٌسفر عنھا التحقٌق فى ھذه الشكاوى.
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الحـد الزمنى
ٌ - 5جب تقدٌم الشكوى خالل شھر من حدوث المشكلة وٌستثنى من ذلك بعض الحاالت الخاصة
حسب طبٌعة المشكلة ،وٌجب رفع الشكوى فى أقرب فرصة الى مكتب الشكاوى أو وضعھا فى
أحد صنادٌق الشكاوى الموجودة بالكلٌة بعد ملىء إستمارة الشكوى التى ٌتم الحصول علٌھا مكتب
الشكاوى أو من الموقع االلكترونى الخاص بالكلٌة أو وحدة ضمأن الجودة.
ٌ - 6جب االلتزام بھذا اإلطار الزمنى ماعدا وقت تقٌٌم الطالب واالمتحأنات أو أجازات السادة
اعضاء ھٌئة التدرٌس بالكلٌة .وإذا رأى محقق الشكوى أنھا تحتاج الى وقت أكثر لفحصھا فٌجب
أن ٌقدم التبرٌر للطالب بتقرٌر مكتوب نصائح وتوجٌھات متعلقة بإجراءات الشكوى :
ٌ - ٧مكن معرفة المعلومات والنصائح المقدمة للطالب حول اإلجراءات الخاصة بالشكاوى من
مكتب شكاوى الطالب أو من الموقع االلكترونى ،المرشد االكادٌمى ،المشرف ،اتحاد الطالب ،
مسئول العالقات الثقافٌة  ،منسق الشكاوى  ،دلٌل الطالب او من خالل الالفتات المعلقھ بجوار
صنادٌق الشكاوى بالكلٌة ( مرفق معه صور لالفتات الموجوده بالكلٌة).

تمثٌل الطالب المقدمٌن للشكوى والمرافقٌن لهم:
 - ٨ھناك عالقة مباشرة بٌن الكلٌة وطالبھا  ،لذلك فمن المتوقع أن ٌقوم الطالب بنفسه بعرض
مشكلته وٌجب أن ٌشجع النظام الطالب على تمثٌل أنفسھم فى جمٌع مراحل التعامل مع الشكوى،
فھذا ٌزٌد الخبرة الحٌاتٌة للطالب وھم أكثر قدرة على التعبٌر عما ٌعأنون منه  .ومن الممكن أن
ٌرافق الطالب ولى أمره أو أى عضو فى اتحاد الطالب عند عرض مشكلة تواجھه داخل الكلٌة.
 - ٩نظرا ألن أسلوب التعامل مع شكاوى الطالب ھو نظام داخلى للكلٌة لرفع المعاناة أو حـــل
مشاكل الطالب فإن وجود ممثل عن اتحاد الطالب أو أى طرف آخر ٌكون فى ظروف أستثنائٌة
حٌنما ال ٌكون الطالب /الطالبة غٌر قادرٌن على التعبٌر عن أنفسھم أو لدٌھم مشكلة لغوٌة فٌقوم
الطالب بتقدٌم موافقة مبدئٌة مكتوبة على ذلك قبل موعد االجتماع ،ومثل ھذا التمثٌل القانونى
أوالمصاحب للطالب ال ٌسمح فٌه بحضور جلسات االستماع.
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الوسـاطــة
 - 1١الوساطة ھى طرٌقة لحل المشاكل عن طرٌق إٌجاد حلول إٌجابٌة لموقف معٌن بدون توزٌع
االتھامات وھى طرٌقة مناسبة الستعادة العالقات المھنٌة بطرٌقة فعالة ،وتتضمن الوساطة وجود
أطراف محاٌدة مدربة على إدارة حوار بنـاء بٌن أطراف المشكلة ،ونظرا ألنھا عملٌة اختٌارٌة
فٌجب أن تكون بموافقة جمٌع األطراف المتنازعة.
ٌ - 11مكن أن تطلب الوساطة عن طرٌق الطالب صاحب الشكوى أو عضو ھٌئة التدرٌس أو
تقترح من قبل مكتب شئون الطالب خالل جمٌع مراحل التعامل مع الشكوى ،وإذا لم ٌكتب
للوساطة أى نجاح فى حل المشكلة فٌتم تنشٌط مرحلة أخرى من مراحل التعامل مع الشكوى.

الهٌكل التنظٌمً و اإلختصاصات
:
 تشكٌل لجنة معتمدة لمراجعة الشكاوي علً مستوي الكلٌة تسمً" لجنة الكلٌة لمراجعةالشكاوي·
 تشكل من السٌد وكٌل الكلٌة لشئون " )(Faculty Complaints Review Panelالتعلٌم كرئٌس للجنة واثنان من أعضاء ھٌئة التدرٌس واثنان من الھٌئة المعاونة لھم
ومدٌر رعاٌة الطالب وممثلٌن للطالب من اتحاد الطلبة .
 -تم إنشاء مكتب برعاٌة الطالب بالكلٌة لتلقً شكاوي الطالب ٌسمً" مكتب شكاوي·

 ٌتبع السٌد وكٌل الكلٌة لشئون التعلٌم و الطالب و ٌدٌره السٌد مدٌر رعاٌة الشبابو أخصائً اجتماعً معه مسئول من نفس اإلدارة ٌقوم بتسجٌل الشكاوي و
ٌختص بما ٌلى:
 - 1باستقبال الطالب لتسجٌل شكاواھم و توجٌھھم إلً إجراءات التقدم لحلھا و كذلك متابعة
اإلجراءت المتبعة للحل طبقا للمخطط المرفق.
ٌ - 2قوم بعمل إحصائٌة بنھاٌة كل فصل دراسً عن مجاالت الشكاوي بكل قسم من أقســــام
الكلٌة و رفعھا إلً السٌد و كٌل الكلٌة لشئون التعلٌم و الطالب لألسترشاد بھا فً تحسٌن نظم
آداء البرامج التعلٌمٌة و الخدمات التابعة لھا.
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نظـرة عامة على إجراءات شكاوى الطالب

مراحل الشكوى

 تتكون مراحل التعامل مع شكاوى الطالب من ثالث مراحل :
- 1المرحلة األولى )مرحلة غٌر رسمٌة ( حٌث ٌقوم الطالب برفع شكواه الى الشخص المسئول
فى مكان حدوث الشكوى .فإذا لم ٌتمكن الطالب فى رفع شكواه إلى الشخص المسئول أو لم ٌتم حل
المشكلة خالل ثالثة أٌام فٌقوم الطالب بتقدٌم شكواه كتابٌا إلى منسق الشكاوى باستخدم النموذج
المعد لذلك  ،فٌقوم منسق الشكاوى بالرد كتابٌا على الطالب خالل عشرة أٌام.

- 2المرحلة الثانٌة ) مرحلة رسمٌة ( فإذا كان الطالب غٌر راضٌا عن نتٌجة التحقٌق فى المرحلة
األولى فأنھ ٌمكنه رفع شكواه إلى وكٌل الكلٌة لشئون التعلٌم والطالب لمرحلة البكالورٌوس
ووكٌل الكلٌة لشئون الدراسات العلٌا والبحوث لطالب الدراسات العلٌا ،حٌث ٌقوم الطالب
باستكمال استمارة الشكوى المتحصل علٌھا من مكتب شئون الطالب أو من الموقع االلكترونى
للكلٌة موضحا فٌھا المرحلة الثانٌة من التعامل مع الشكوى مصحوبة بالمستندات التى تدعم موقفه
فى الشكوى  ،فٌقوم وكٌل الكلٌة المعنى بالتحقٌق فى الشكوى وغالبا ما ٌستغرق ذلك ٌ 25وم
عمل.

- 3المرحلة الثالثة ) مرحلة االستئناف ( إذا كان الطالب مازال غٌر راضٌا عن نتٌجة التحقٌق
الذى تم فى المرحلتٌن السابقتٌن فٌكون لھ الحق فى التقدم بطلب الى عمٌد الكلٌة إلستئناف الشكوى
التى قدمھا.
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التعامل مع الشكاوى
المرحلة األولى ) المرحلة غٌر الرسمٌة(:
تقدٌم الشكـوى :
ٌ - 1تم التعامل مع الشكوى بصورة غٌر رسمٌة فور تقدٌمھا وفى أقرب مكان لحدوثھا ) إذا
أمكن ( وٌقوم الشخص المناسب بالتعامل مع المشكلة ،وھنا قد ٌقوم الطالب  /الطالبة بتقدٌم شكواه
شفاھٌا أو كتابة إلى الشخص المسئول الذى ٌقوم بتسجٌل ھذه الشكوى وفحصھا وتوضٌح
الظروف المحٌطة بالطالب واألخرٌن ،وٌقوم المسئول عن فحص الشكوى بإقناع الطالب بنتٌجــة
التحقٌق المبدئى كتابة( أو من خالل البرٌد االلكترونى )بأسرع ما ٌمكن من الناحٌة العملٌة خالل
ثالثة أٌام عمل من تارٌخ تقدٌم الشكوى.

تحقٌقات المرحلة األولى:
ٌ - 2قوم منسق الشكاوى بفحص شكوى الطالب بالنٌابة عن القسم العلمى وٌشمل ذلك التحدث مع
الطالب عن األمور المتعلقة بالمشكلة ومعرفة ما ٌرضٌه لحل المشكلة  ،وقد ٌقوم بتوضٌح األمور
المتعلقة بالسادة أعضاء ھٌئة التدرٌس وكذلك الطالب ،وٌكمل مھمته خالل  1١أٌام من تارٌخ
تقدٌم الشكوى.

نتائج تحقٌقات المرحلة األولى:
 - 3بعد إكمال التحقٌق ٌحق لمنسق الشكاوى قبول الشكوى جزئٌا أو كلٌا أو رفضھا ،وبناء على
ذلك فٌمكنه أن ٌقوم بأحد اإلجراءات التالٌة:
أ  -تقدٌم اعتذار للطالب.
ب  -رد أى مبالغ قد تحملھا الطالب.
ج  -طلب تعدٌل اللوائح واإلجراءات
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المتوقع أن ٌقوم القسم العلمى بتنفٌذ أى
 - 4من
تترتب على تحقٌقات المرحلة األولى وإخطار
توصٌات
وكٌل الكلٌة لشئون التعلٌم والطالب بذلك ،واإلخطار كتابة ٌوضح للطالب نتائج تحقٌقاتالمرحلة
األولى وإذا لم ٌقتنع الطالب بذلك ٌرفع إلى المرحلة الثانٌة من آلٌة التعامل مع شكاوى الطالب.

المرحلة الثانٌة ) المرحلة الرسمٌة(
تقدٌم الشكوى للمرحلة الثانٌة:
 - 1إذا كان الطالب غٌر راضٌا عن نتٌجة التحقٌق فى المرحلة األولى أو عدم قدرة الطالب
على تقدٌم الشكوى بشكل شخصً فإنه ٌتقدم كتابة ( نموذج تقدٌم الشكاوى ( إلى مكتب
الشكاوى بالكلٌة أو تقدٌم الشكوى فً أحد صنادٌق الشكاوى الموجوده بالكلٌة  ،وٌمكن
الحصول على ھذا النموذج من مكتب شكاوى الطالب أو من موقع الكلٌة على اإلنترنت،
وٌقدم الطلب مصحوبا بالمستندات التى تدعم موقف الطالب مقدم الشكوى إن وجدت
وذلك خالل عشرة أٌام من حصوله على اإلخطار الكتابى بنتائج تحقٌق المرحلة األولى
أو شھر من حدوث المشكلة  ،والشكاوى المقدمة بعد ھذا التارٌخ ال ٌنظر إلٌھا اال فى
بعض الحاالت االستثنائٌة ،وقرار وكٌل الكلٌة فى ھذا الشأن ٌكون نھائٌا.
ٌ - 2تم فتح صندوق الشكاوى كل ٌ 15وم وٌتم أنعقاد اللجنة فً الٌوم التالً لفتح صندوق
الشكاوى.
 - 3إذا كانت الشكوى متعلقة بوكٌل الكلٌة المعنى فٌمكن تقدٌمھا الى أى من وكالء الكلٌة
اآلخرٌن.

تحقٌقات المرحلة الثانٌة:
 - 4بعد استالم شكوى الطالب والمستندات المرفقة بھا ٌقوم مكتب شئون الطالب بإخطار الطالب
كتابٌا خالل أسبوع من اجتماع لجنة الشكاوى  ،عندئذ ٌقوم فرٌق العمل بمراجعة الشكوى للتأكد
من أنھا تقع ضمن اإلطار المحدد للشكاوى  ،وقد ٌستعدى ذلك مناقشة الطالب مقدم الشكوى لتحدٌد
طبٌعة المشكلة ومعرفة ما ٌرضٌه لحل المشكلة  ،وٌتأكد مكتب شئون الطالب مع منسق الشكاوى
من سالمة اإلجراءات فى المرحلة األولى ومدى استجابة القسم العلمى لموضوع الشكوى.
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اعتبرت الشكوى مناسبة لفحصھا من خالل
 - 5إذا
الكلٌة لشئون الطالب فٌتم إخطار منسق
مكتب وكٌل
الشكاوى مع كافة االستفسارات المطلوبة  ،وٌعتبر منسق الشكاوى نقطة اتصال القسم العلمى
ومكتب وكٌل الكلٌة لشئون الطالب لتقدٌم أى استفسارات قد تفٌد فى موضوع التحقٌق ،وقد ٌتطلب
موضوع التحقٌق مناقشة مقدم الشكوى أو طالب آخرٌن أو أعضاء ھٌئة التدرٌس أو الموظفٌن فى
الكلٌة والمرتبكٌن بموضوع الشكوى.

 - 6بعد انتھاء التحقٌقات ٌقوم مكتب شئون الطالب بكتابة تقرٌر عن مالبسات الشكوى وما وصل
إلٌھا لتحقٌق ،وٌمكن للقسم العلمى أو المسئول المعنى بالشكوى أن ٌقوم بالتعلٌق على ھذا التقرٌر
للتدقٌق فى النتائج قبل إرسالھا الى مقدم الشكوى .واعتمادا على طبٌعة الشكوى فغالبا ما ٌتم
ارسال تقرٌر مكتوب لمقدم الشكوى خالل اسبوع من اجتماع لجنة الشكاوى وإذا احتاج وقت أكثر
من ھذا ٌتم إحطار مقدم الشكوى بذلك.

 – ٧الشكاوى غٌر الموقعة من أصحابھا ٌتم مناقشتھا إذا كانت جماعٌة أو إذا تكررت نفس
الشكوى أكثر من مرة وٌتم التحقق من صحتھا.

نتائج تحقٌقات المرحلة الثانٌة:
 – ٨بعد أكتمال التحقٌق ٌقوم فرٌق العمل بتقدٌم تقرٌر ألى وكٌل الكلٌة حول ما تم التوصل إلٌه
بخصوص الشكوى المقدمة من الطالب،وتشمل ھذه التوصٌات على قبول الشكوى جزئٌا او كلٌا أو
رفضھا ،وعند قبول الشكوى فإن فرٌق العمل ووكٌل الكلٌة ٌمكنھم اتخاذ واحد أو أكثر من
القرارات التالٌة :
أ  -تقدٌم اعتذار للشاكى.
ب  -رد أى مبالغ كان قد تحملھا مقدم الشكوى.
ج  -طلب تعدٌل اللوائح أو اإلجراءات.
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القسم العلمى أو المسئول بالكلٌة بتنفٌذ
ٌ - ٩قوم
أنتھت الٌھا تحقٌقات المرحلة الثأنٌة  ،وفى
توصٌات التى
حالة عدم تنفٌذ أى من ھذه التوصٌات ٌتم رفع األمر الى رئٌس القسم أو عمٌد الكلٌة ،وأى
مدفوعات ترد للطالب خالل شھر من تارٌخ تقرٌر المرحلة الثانٌة.

المرحلة الثالثة ( لجنة استئناف الشكاوى )
أسس استئناف الشكوى:
ٌ - 1مكن للطالب مقدم الشكوى أن ٌستأنف عند عمٌد الكلٌة ضد قرار المرحلة الثأنٌة من التعامل
مع الشكوى فى الحاالت التالٌة :
أ  -وجود إجراءات غٌر سلٌمة فى تحقٌقات المرحلة الثانٌة متعلقة بسوء سلوك أى من السادة
أعضاء ھٌئة التدرٌس.
ب  -ظھور معلومات جدٌدة لم تكن متاحة فى تحقٌقات المرحلة الثأنٌة ،طلب االستئناف .
 - 2أى طالب ٌرغب فى عمل اآلستئناف لشكواه فٌجب أن ٌقدم طلبه إلى مكتب الشكاوى لرفعـه
إلى مكتب عمٌد الكلٌةٌ ،قوم عمٌد الكلٌة بتحدٌد لجنة فحص الشكوى وتحدٌد إمكانٌة عمل لجنة
استئناف داخلٌة بالكلٌة أو رفعھا الى الجامعة خالل ٌ 21وما عمل من قرار المرحلة الثانٌة مع
موافقة الطالب على قرار اللجنة موضحا فٌھ اكتمال إلجراءات المرحلة الثأنٌة من التحقٌقات .
وٌجب أن ٌشمل طلب االستئناف ما ٌلى:
أ  -أدلـة األستئناف .
ب -أسماء أى شھود ٌرغب مقدم الشكوى فى االستماع إلٌھم .
ج  -نسخة من نموذج الشكوى .
د -ما ٌرتضٌه مقدم الشكوى من حل للمشكلة .

إعداد لجنة استئناف الشكاوى :
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عمٌد الكلٌة بأن طلب االستئناف ٌخضع
 - 3إذا قرر
علٌھا فإنه ٌقوم بتشكٌل لجنة االستئناف خالل
للقواعد المتفق
ثالثون ٌوما والتى تتكون من ثالثة أشخاص لم ٌسبق لھم التعامل مع ھذه الشكوى.

إجراءات لجنة استئناف الشكوى:
 - 4تقوم لجنة استئناف الشكوى بدعوة كل من الطالب ووكٌل الكلٌة شخصٌا أو من ٌنوب عنه
لتقدٌم الشھادة ) إذا أمكن ( وٌكون قرار اللجنة نھائٌا،وٌسمح لمقدم الشكوى باستدعاء الشھود
الالزمٌن لعملٌة االستئناف ،وتتم مناقشة مقدم الشكوى وفرٌق شئون الطالب.

ٌ - 5مكن لھذه اللجنة أن تقبل االستئناف جزئٌا أو كلٌا أو ترفضه .

آلٌة فحص الشكاوى ومقترحات الطالب
أوالا:
ٌ تم تقدٌم الشكوى لمكتب الشكاوى بالكلٌة أو وضع الشكوى فً أحد صنادٌق الشكاوى
بالكلٌة.

ثأنٌا ا:
ٌ تم فتح صنادٌق الشكاوى فً االسبوع االول من كل شھر وٌتم فحص الشكاوى بمعرفة
لجنة فحص الشكاوى المعتمده من الكلٌة برئاسة وكٌل الكلٌة لشئون االلتعلٌم والطالب.

ثالثا:
 تعرض الشكاوي على األقسام المعنٌة التخاذ ما ٌلزم من قرارات نحو حل المشكالت
ودراسة المقترحات.
رابعا ا:
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 الشكاوي التً ترد عن طرٌق السادة
روؤساء األقسام أو تسلم ٌدوٌا أو عن
طرٌق صندوق البرٌد أو البرٌد اإللكترونً تعرض علً اللجنة ألتخاذ ما ٌلزم من
قرارات.
خامسا ا:
ٌ تم عرض بعض ھذه الشكاوي فً أجتماع مجلس الكلٌة إذا لزم األمر وذلك لوضع
الحلول المقترحة لھا واتخاذ الالزم بشأن حل ھذه الشكاوي.
سادسا:
ٌ تم إخبار الطالب صاحب الشكوى كتابة عن نتٌجة شكواه إذا كانت فردٌة او بإعالن الرد
فً لوحة الرد عن الشكوى إذا كانت جماعٌة أو غٌر موقعة.

نموذج مقترح لتقدٌم الشكاوى للجهة المختصة
بـٌـــانــات مــقـدم الـشـكــوى
االسم ثالثً ( اختٌاري)

الجنس))ذكر  /انثى(
الفرقة ( اجباري)
عنوان االتصال
البرٌد االلكترونً
التلٌفون االرضً
التلٌفون المحمول

ٌ - 1عرض الطالب مضمون شكواه بعد ملئ البٌانات فى الورقة التالٌة.
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اتخذت أي اجراء عن شكواك قبل
 - 2هل
تحدثت مثال مع منسق مقررك أو
تقدٌمها )
الشخص المسئول عن تقدٌم الخدمة عن موضوع شكواك(.
 - 3ما المحصلة النهائٌة التً ترٌدها من تقدٌم شكواك.

توقٌع مقدم الشكوى

التارٌخ

الفهرس
-

تعرٌف ..............................................................................
الهدف...............................................................................
الحد الزمنً ........................................................................
نصائح وتوجٌهات متعلقة بإجراءات الشكوى ...................................
تمثٌل الطالب المقدمٌن للشكوى والمرافقٌن لهم.................................
الوساطة ............................................................................
الهٌكل التنظٌمً و اإلختصاصات
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