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 لجنة تلقي الشكاوى والمقترحات

عهجٛخ ػهٗ  ٔانغؼٙ نحهٓب ٔرمهٛم اٖ أثبس  ػهٗ رمذٚى انشكبٖٔ  رشجغ انكهٛخ األؽشاف راد انؼاللخ

ساػٛب ػٍ َٕػٛخ انخذيخ نّ انحك ثأٌ ٚزمذو ثشكٕٖ ئرا كبٌ غٛش   انطالة ٔانؼبيهٍٛ ثبنكهٛخ أٌ

انزٙ رمذيٓب انكهٛخ ٔثًجشد رمذًّٚ نهشكٕٖ عٛزى انزحمك يٍ جذٚزٓب ٔانشكبٖٔ انكٛذٚخ ٔانًجٕٓنخ 

 .عٕف ال ُٚظش ئنٛٓب

رغزٚخ ساجؼخ ػٍ انخذيبد انزٙ رمذيٓب انكهٛخ، ٔنٓزا فاٌ ْزِ   انشكبٖٔ ٔانًمزشحبد انًمذيخرًثم 

 .  هٛخ انزؼهًٛٛخ ٔانجحثٛخ ثبنكهٛخانؼًهٛخ رؼزجش يظذسا ْبيب نزحغٍٛ انؼً

 رزشكم انهجُخ يٍ

 :سئٛظ انهجُخ ٔػؼٕٚخ كال يٍ ٔكٛم انكهٛخ ٔ –أ.د/ حُبٌ يكبٖٔ  

 يذسط ٔلبئى ثبػًبل سئٛظ لغى طحخ انًشاح د/ َٓٗ احًذ فإاد 

 يذسط ثمغى انؼهٕو االعبعٛخ   د/ فٛشٔص حبرى

 يؼٛذ ثمغى انجشاحخ  د/ َٕسْبٌ َبجٗ

 يؼٛذ ثمغى انؼظبو سيؼبٌد/ ٚبعًٍٛ 

 أساليب تلقٌ الشكاوً والمقترحات

 :  ٚزى رهمٙ ٔاعزمجبل انشكبٖٔ ٔانًمزشحبد ػٍ ؽشٚك

 ًَٗجُٙ انكهٛخث طُذٔق انشكبٖٔ ثبنذٔس انثب . 

 َٙٔاعزمجبل انشكبٔ٘ ٔانًمزشحبد انكزشَٔٛب ػهٙ يٕلغ انكهٛخ أ ػٍ ؽشٚك انجشٚذ االنكزش e-mail 

  ٍاإلسشبد األكبدًٚٙ نهغبدح أػؼبء ْٛئخ انزذسٚظ نهطالة   ؽشٚك رمبسٚشاعزمجبل انشكبٔ٘ ػ

 .ثبنكهٛخ ثطشٚك يجبشش أٔ غٛش يجبشش أٔ ثأ٘ ٔعٛهخ أخش٘

 ثظٕسح شفٕٚخ ثٍٛ أػؼبء انهجُخ ٔانطشف انًمذو نهًمزشح أ   اعزمجبل انشكبٔ٘ ٔانًمزشحبد

 . انشكٕٖ

  ٗانؼًٛذ ٔانٕكٛم ٔسؤعبء االلغبو خالل عٛبعخ انجبة انًفزٕح الداسح انكهٛخ يزًثهخ ف 
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  :اختصاصات اللجنة

  ًَٙٔجُٙ انكهٛخث ٔطُذٔق انشكبٖٔرهمٙ انشكبٖٔ ٔانًمزشحبد ػجش انًٕلغ االنٛكزش. 

  ٍٛٚزى رُظٛى َذٔاد ٔٔسػ ػًم نُشش ثمبفخ رمذٚى انشكٕٖ أٔ انًمزشح يٍ جًٛغ األفشاد انؼبيه

 .ثبنكهٛخ

 ٍلجم األفشاد انؼبيهٍٛ ثبنكهٛخ ٔٚزى اعزجؼبد انشكبٖٔ  رظُٛف انشكبٖٔ ٔانًمزشحبد انًمذيخ ي

اعى طبحجٓب حٛث رحفظ ٔال ٚزى   انًجٕٓنخ ٔانًكزٕثخ ثأعهٕة غٛش الئك ٔانزٙ نى ٚزكش فٛٓب

 .فحظٓب ٔانجذ فٛٓب

  رحذٚذ يٕاػٛذ ألطحبة انشكبٖٔ ٔانًمزشحبد نالعزفغبس ػٍ ثؼغ انُمبؽ انغبيؼخ انخبطخ

 .ثبنشكٕٖ أٔ انًمزشح انًمذو

 رمشٚش خبص ثبنًمزشحبد ٔانشكبٔ٘ ػهٗ انهجُخ انًشكهخ ٔانًؼزًذح يٍ يجهظ انكهٛخ   ػشع

 . نًُبلشخ ْزِ انًمزشحبد ٔانشكبٔ٘ ٔارخبر لشاس َحٕ رٕجٛٓٓب ئنٗ ئداسح انكهٛخ نهجذ فٛٓب

 آلية عمل اللجنة

     بالخطوات التالية  تقوم لجنة فحص الشكاوى والمقترحات

 : بالنسبة للمشكالت

 اعخ انشكٕٖ يٍ لجم انهجُخ انًشكهخ نزحذٚذ انجٓخ انًؼُٛخ ثبنشكٕٖ ٔرحذٚذ انفزشح انضيُٛخ دس

 . انًطهٕثخ نإلجبثخ ػهٛٓب ئٌ أيكٍ رنك

 ٖٕئسعبل َغخخ يٍ انشكٕٖ ئنٗ انجٓخ انًؼُٛخ ثبنشك   . 

 انضيُٛخ انًحذدح ثبنشكٕٖ  يزبثؼخ انشد يغ انجٓخ انًُٕؽ ثٓب حم انًشكهخ خالل انًذح. 

  ٔسٔد انشد يٍ انجٓخ انًؼُٛخ ٚزى ئجبثخ يمذو انشكٕٖ ػٍ ؽشٚك انهجُخػُذ. 

  ٕفٙ حبنخ أٌ انشكٕٖ رزؼهك ثأ٘ ػؼٕ يٍ أػؼبء نجُخ انًمزشحبد ٔانشكبٖٔ ٚغزجؼذ انؼؼ

 .انًؼُٙ نٛزى يُبلشخ يٕػٕع انشكٕٖ ثخظٕطّ

 الً ٚؼبف انشكبٖٔ يجٕٓنخ انًظذس رغجم فٙ عجم خبص ٔال ٚزى ئًْبنٓب ٔئػطبءْب سلًب يزغهغ

ئنّٛ ػجبسح يجٕٓل ٔٚزى دساعزٓب ٔاالعزفبدح يب أيكٍ يٍ يحزٕٚبرٓب يٍ لجم نجُخ االلزشاحبد 

 .ٔانشكبٖٔ ٔرحفظ
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  :بالنسبة للمقترحات

 نهذساعخ ئرا كبٌ لبثالً   يٍ لجم انهجُخ، ثى ٚزى سفغ االلزشاح ئنٗ انجٓبد انًؼُٛخ  دساعخ انًمزشح

ٔفٙ حبنخ االػزًبد ٚزى ئثالؽ يمذو االلزشاح ثبٌ   انًؼُٛخ ثبنزُفٛزنهزطجٛك ، يٍ ثؼذْب ئنٗ انجٓخ 

 . االلزشاح رى اػزًبدِ يغ يُحّ خطبة شكش يٍ انكهٛخ

     :بالخطوات التالية  تقوم لجنة متابعة الشكاوى والمقترحات

  ٚزى ئػالو أطحبة انشكبٔ٘ ثبنمشاساد أٔ انحهٕل انزٙ رى انزٕطم ئنٛٓب ٔرنك ػٍ ؽشٚك أحذ

 .: ٕعبئم انزبنٛخان

 ٖٕاالرظبل انشخظٙ ثظبحت انشك  . 

 ػٍ ؽشٚك  e-mail  َٙٔفٙ حبنخ ئيذاد انهجُخ ثجشٚذِ االنكزش . 

 ػٍ ؽشٚك االجزًبػبد أٔ انهمبءاد فٙ حبنخ ئرا كبَذ انشكٕٖ ػبيخ . 

 انشكبٖٔ   رخض  ػهٗ نٕحخ ئػالَبد  رخض انشكٕٖ  اٖ رؼهًٛبد  ٚزى انشد انشكٕٖ أٔ ئطذاس

 . حبدٔانًمزش

   :مخرجات اللجنة

 يحبػش االجزًبػبد انذٔسٚخ نهجُخ . 

 َخ ٔيب ارخزرّ يٍ لشاساد فٙ حم انًشبكم ثبنكهٛخ انزمبسٚش انذٔسٚخ ػٍ َشبؽ انهج. 

 

 

 


