
   

 آلیة تلقي الشكاوى والمقترحات

 2021دیسمبر   8معتمدة من مجلس الكلیة بتاریخ  
بناء على حرص الكلیة على التواصل مع جمیع المنتسبین  

إلیھا وفتح قنوات االتصال مع كافة الطالب واإلداریین  
وضعت كلیة األلسن آلیة موحدة لتلقي  خدمات  الومتلقي  

الشكاوى والمقترحات بھدف تحسین مستوى الخدمات  
واتساقا مع سیاستھا في فتح أبوابھا لتلقي المقترحات  

افیة ونزاھة والتعامل معھا بعدالة وحیادیة  والشكاوى بشف
 التخاذ اإلجراءات التصحیحیة وتحسین األداء المؤسسي.



   

 
 

تلقي شكاوى الطالبآلیاتھيما
ومقترحاتھم؟

الشكاوى بجمیع أدوار الكلیةصنادیق

یةصندوق الشكاوى والمقترحات المفعل على منصة الكل
للتعلیم اإللكتروني

رؤساء األقسام العلمیة

المرشد األكادیمى

المرشد الطالبي

اتحاد طالب الكلیة

وكیل الكلیة لشئون التعلیم والطالب

الشكاوى
والمقترحا
ت



   

   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

تلقي شكاوى اإلداریینآلیاتھيما
والمتعاملین مع الكلیة ومقترحاتھم؟

الشكاوى المخصصة للجھاز اإلداريصنادیق

أوعن طریق النموذج المعد لتلقي المشكوى(أمین الكلیة
)المقترح

أوعن طریق النموذج المعد لتلقي المشكوى(عمید الكلیة
)المقترح

أوعن طریق النموذج المعد لتلقي المشكوى(وكالء الكلیة
)المقترح

الشكاوى
والمقترحا
ت



   
 

 نموذج

 شكوى/ اقتراح/ مالحظة 

 التاریخ: ............................................................................

ترحب كلیة األلسن بجامعة عین شمس باقتراحات وشكاوى كافة المتعاملین مع الخدمات اإلداریة والتعلیمیة  
نرجو من سیادتكم ملء النموذج التالي وسیتم التعامل مع الشكوى أو المقترح  التي تقدمھا الكلیة، لذا 

  ، كما نھیب بسیادتكم بسریة وشفافیة مع العلم أنھ لن یلتفت للشكوى أو المقترح غیر الموقع من صاحبھ 
 .لحفظ الشكوى أو المقترح  ابعدم استخدام عبارات غیر الئقة وإال كان ذلك سببً 

 :.............................................................................................. االسم 

 :.................................................................................. جھة العمل/ القسم العلمي  /اسم اإلدارة

مقترح                                                                         مالحظة                     شكوى                                  
  

 ............................................................................................................................. ........
.................. ...................................................................................................................

 ............................................................................................................................. ........
 ........ .............................................................................................................................

 ............................................................................................................................. ...... ..
 ............................................................................................................................. ........

 ......................................................................................................................... ............
 ............................................................................................................................. ........

............................................................................................................... ......................
 ............................................................................................................................. ........

 ..................................................................................................... ................................
 ............................................................................................................................. ........

 ........................................... ................................................ ..........................................
 ............................................................................................................................. ........ 

   :اسم صاحب الشكوى/ المقترح

 :بطاقة الرقم القوميرقم 

 رقم الھاتف:  

 البرید اإللكتروني:  



   
 :التوقیع     

 یذیة الخطة التنف

مستوى   مؤشر األداء التوقیت المسؤول عن التنفیذ اإلجراء
 اإلنجاز

استقبال   بقنوات  الوعي  نشر 
 الشكاوى والمقترحات

النشر   لجنة 
   واالستمراریة 

عرض  إ مستمرة عداد 
ونشره   تقدیمي 

قع الكلیة على مو
الرسمي  

على   واإلعالن 
العرض   شاشة 

 بالكلیة 

 

إعداد نموذج لتقي الشكاوي موجھ 
والمنتسبین   المتعاملین  كافة  إلى 
استخدام   بعدم  (والتوعیة  للكلیة. 
ا  عبارات غیر الئقة وإال كان ذلك سببً 

 لحفظ الشكوى أو المقترح

 وحدة ضمان الجودة
التعاون مع اتحاد الطالب  
بحقوق  التوعیة  بشأن 

 الطالب وواجباتھ 

دیسمبر  
2021 

النموذج  اعتماد 
 من مجلس الكلیة 

 

 

النموذج الشكوى  نشر  تلقي    وآلیة 
للكلیة  الرسمي  الموقع  على 
وبالنسبة للطالب تفعیلھ على منصة 

 .التعلیم اإللكتروني
 

تكنولوجیا   وحدة 
 المعلومات

 وحدة التعلیم اإللكتروني

دیسمبر  
2021 

موقع  صورة من 
الكلیة موضحا بھ 

 نشر النموذج

 

صنادیق   بجوار  النموذج  إتاحة 
والعاملین  للطالب  الشكاوى 

 مستفیدین من الخدماتوال

دیسمبر   أمین الكلیة 
2021 

بأعداد   حصر 
الصنادیق  

وأماكنھا في بیان  
إلى   یسلم  معتمد 
فحص  لجان 

الشكاوى  
 المعتمدة

 

لج طریق  عن  الشكوى   انمتابعة 
   -  فحص الشكاوى

 –المرشد الطالبي   -    القسم العلمي
قنوات  وكافة    –األكادیمي  المرشد  

 تلقى الشكاوى والمقترحات
 

الشكاوي  فحص  لجان 
وإداریین   (طالب 
من  ومستفیدین 

 الخدمات)
 رؤساء األقسام العلمیة 

 –ینایر  
مارس  
2022 

اللجان   تشكیل 
من   واعتمادھا 
الكلیة+  مجلس 

 تقاریر أعمالھا
األقسام   تقاریر 

   العلمیة عن

 

 

 


