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 آلية الشكاوى والمقترحات

 كيف تصل شكوتك أو مقترحك ؟

يتم إستقبال الشكوى بصورة مباشرة من خالل أعضاء الريادة الطالبية أو فى  ▪

الندوات و المحاضرات الطالبية أو عن طريق صندوق للشكاوى و المقترحات  

 .بالبرنامج 

 .يوجد صندوق للشكاوى والمقترحات لطالب الفرق الدراسية  ▪

  كيف نتعامل مع الشكوى أو المقترح ؟ 

الشكاوى بكل جدية و شفافية وحيادية مع ضمان عدم التأثير على سيتم معاملة  ▪

 طبيعة العالقة مع مقدم الشكوى سواء كان خارجياً أو داخلياً . 

تقوم اللجنة الخاصة بمتابعة الشكاوى وتنفيذ القرارات التى أتخذت بشأنها  ▪

 باإلتصال بالطالب أصحاب الشكاوى إلعالمهم بما تم فى شكواهم فوراً . 

عالن الطالب بالقرارات أو الحلول التى تم التوصل إليها وذلك عن طريق  يتم إ ▪

 -التالية :أحد الوسائل 
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 التمييز بين الطالب ضمان العدالة وعدم 

يوفر المعـهد اإلمـكانـيات الـمادـية والبشـــــرـية المـتاـحة لجميع طالب المعـهد بـهدف إكســـــابهم   •

 .  القدرات والمهارات العلمية والعملية الالزمة لسوق العمل

ــام   • ــف فى الفرقة اإلعدادية طبقاً لقواعد اإللتحاق باسقس متاح للطالب تحديد رغبات التخص

 العلمية .

 جميع الطالب عمل إلتماس للتأكد من النتيجة المعلنة لهم .من حق   •

ــاـعات المكتبـية والرـيادة   • من حق أى ـطاـلب التـفاـعل مع أعضـــــاء هيـئة الـتدريس خالل الســـ

 العلمية .

إشـتراك الطالب فى وضـع الجداول الدراسـية وجداول اإلمتحانات من خالل تمثيلهم بالريادة   •

 الطالبية والمجالس المختلفة .

ادة   • ال الرـي ا يخف أعـم اضـــــى أو ـم ادى والمعنوى على التفوق العلمى أو الرـي التحفيز الـم

 الطالبية أو اسنشطة الطالبية .

 الدعم اسكاديمى والعلمى للمتعثرين دراسياً أو مادياً من خالل وحدة دعم الطالب . •

 .يتمتع الطالب بعدم التمييز أو التفرقة المرتبطة بالجنس أو الدين   •

 الطالب بحرية التعبير و الرأى فى ظل إحترام القواعد المتعلقة بواجباته .يتمتع   •

للطالب الحق فى التعرف على المحتوى العلمى وأساليب التعليم و التعلم الخاصة بالمقررات   •

 التى يدرسها منذ بداية العام الدراسى .

 للطالب الحق فى النظافة و اسمن فى المحيط الذى يدرس فيه . •

 لحق فى اإلستفادة من خدمات المكتبة ومعامل الحاسوب .للطالب ا •

يحق للطالب المشاركة فى إنشاء جمعيات طالبية كما يشجع على إنتخابات ممثلة فى اللجان  •

 الطالبية دون عوائق أو ضغوطات طبقاً لشروط الترشح لعضوية اإلتحادات الطالبية .


