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 :آلية تلقى الشكاوى وحلها والرد عليها: ثانيا

يقوم الطالب بتحرير شكواه ثم يقوم بوضعها فى صندوق الشكاوى أوتسليمها لممثلي الفرق  .1

 .أو وحدة ضمان الجودةالدراسية الخمس المسئولين عن الشكاوى 

يمكن لصاحب الشكوى اإلتصال المباشر بأعضاء فريق الشكاوى عن طريق ممثلي الفرق  .2

ويتم  (shakawa.ph@o6u.edu.eg)الدراسية الخمس أو عن طريق الموقع اإللكتروني 

الرد على الشكوى وفي الحاالت التي تتطلب موافقة مجلس الكلية يتم إعالم الطالب بقراره 

 .لكلية المعتمدمجلس ا

يقوم مندوب الشكاوى بفتح صناديق الشكاوى تبعًا للجدول الزمني المرسل من نائب رئيس  .3

 .الجامعة لشئون التعليم والطالب فى وجود األعضاء بمقر وحدة ضمان الجودة

يتم مناقشة الشكاوى ويتم الرجوع إلى القسم العلمي أو إلى اإلدارة كاًل فيما يخصه بأقصى  .4

 .سرعة

يقوم األستاذ الدكتور عميد الكلية وفريق الشكاوى في إتخاذ اإلجراءات التصحيحية الالزمة  .5

 .لحل المشكلة ورفعها للمنسقين األكاديمين للفرق الخمس إلتخاذ االزم

يوجه الرد للطالب شخصيًا فى حالة وجود إسمه على الشكوى وفي حالة عدم وجود اسم أو  .6

 .عن طريق ممثل دفعة رقم صاحب الشكوى يتم الرد عليه

إرسال نسخة من الشكاوى والرد عليها لوكيل كلية الصيدلة لشؤون التعليم والطالب ونائب  .7

 .رئيس الجامعة لشؤون التعليم والطالب

 .تؤخذ الشكوى لإلسترشاد فى التقويم المستمر .8

عمل إحصائية بشكاوي طالب الفرق الخمسة بنهاية كل عام دراسي وإعداد تقرير بما تم  .9

إتخاذه من إجراءات لحلها ورفعهما إلى لجنة المراجعة الداخلية بوحدة ضمان الجودة 

لإلسترشاد بها في وضع الكلية لنظم وسياسات تحسين أداء البرنامج التعليمي التي تقدمها 

 .األقسام العلمية والخدمات التابعة لها

 

 


