
 

 آنُـــــخ  انشكــــــبوي وانًمزشحبد
 

أن يكىن ندي انكهية وظبو إداري في انحعبمم مع شكبوي أعضبء  مه آنية  انشكبوي وانمقحرحبت ان انهدف 

 يضمه: هيئة انحدريس و االدارييه و انطالة ثمب 

 

 سرية انشكىي. -1

 انشكىي  ثسجت شكىاي. مقدوعدو جضرر  -2

 سرعة انجث في انشكىي. -3

 

  -أوال شكبوي انطالة :

 

 آنُخ فحض شكبوٌ انطالة: 

 شكبوٌ انطالة رسزمجم يٍ خالل: 

 
 .رىضغ انشكبوي فٍ طُذوق انشكبوي وانًمزشحبد وانًىخىد داخم انكهُخ.1

 .يٍ خالل سؤسبء األلسبو انؼهًُخ يجبششح إيب كزبثخ وإيب شفبهُخ .2

 .أو انهُئخ انًؼبوَخ  خالل إخزًبػبد االسشبد األكبدًٍَ يغ انسبدح األسبرزح أػضبء هُئخ انزذسَسيٍ  .3

 Portal. يٍ خالل انًىلغ االكبدًًَُ ثبندبيؼخ 4

 

 :ٍوَكىٌ آنُخ انشد ػهٍ انشكىٌ كبِر 

 
شكبوٌ انطالة كم أسجىع ثبنُسجخ نهشكبوٌ انًىخىدح فٍ طُذوق انشكبوٌ وانًمزشحبد ردًغ انشكبوي يٍ طُذوق   .1

 وَزى فحظهب ورسهًُهب سسًُب نكم خهبد االخزظبص ثىاسطخ ندُخ رهمٍ انشكبوٌ.

. رزهمٍ ندُخ انشكبوٌ انشد يكزىة ويشفك يغ طىسح يٍ انشكىٌ فً خالل أسثؼخ أَبو يٍ ربسَخ رسهًُهب إنٍ خهخ 2

 االخزظبص.

 خ يٍ ربسَخ رهمٍ انشكبوٌ وَزى رسهًُهب إنٍ اندهخ انًخزظخ .سبػ 24. يٍ خالل يىلغ انكهُخ وَزى انجذ فُهب  فٍ خالل 3

 

ثؼذهب َزى انشد انًجبشش يٍ خالل سؤسبء األلسبو وإخزًبػبد االسشبد انكبدًٍَ ػهٍ انطبنت يمذو انشكىٌ ، إال إرا كبَذ 

 انشكىٌ رزطهت رذخم يٍ إداسح انكهُخ رحزبج ػششح أَبو كحذ ألظٍ نهشد.

 

  انًمشس:انزظهى يٍ َزُدخ رمُُى 
فٍ حبنخ شكىٌ انطبنت يٍ َزُدخ رمُُى يمشس، َمىو انطبنت ثبنزمذو ثزظهى يمذو ثإسى انسُذ األسزبر انذكزىس ػًُذ  .1

 .انكهُخ



ردًُغ )سطذ( انذسخبد ثىاسطخ انكُزشول انًخزض ورنك ثؼذ دفغ انشسىو وانزٍ  رمىو انكهُخ ثبرخبر انالصو إلػبدح .2

 رسذد نخضَُخ انكهُخ

 

 انشكبوٌ فٍ انسُىاد انًمجهخ: انؼًم ػهٍ ردُت 
 َزى إػذاد سدم نشكبوٌ انطالة وَزى فُه رذوٍَ يضًىٌ انشكبوٌ وربسَخ اسزمجبنهب ويزبثؼخ إخشاءاد حههب. -1

ػًم إحظبئُخ ثُهبَخ كم فظم دساسٍ ػٍ يدبالد انشكبوٌ ثكم لسى يٍ ألسبو انكهُخ و سفؼهب إنٍ انسُذ ػًُذ نإلسزششبد  -2

 انزؼهًُُخ وانخذيبد انزبثؼخ نهب. داء انجشايحرحسٍُ َظى أ ثهب فٍ

 

 ثبَُب: شكبوٌ االداسٍَُ :
 

 آنية فحص شكبوي االدارييه: 

 
 :شكبوي االدارييه جسحقجم مه خالل 

 
 االداسٍَُ. .رىضغ انشكبوي فٍ طُبدَك شكبوي1

 يٍ خالل إخزًبػبد يغ ػًُذ انكهُخ. .2

 األيٍُ انؼبو نهدبيؼخ  -3

 

  ٍانشكىٌ كبِرٍ:وَكىٌ آنُخ انشد ػه 

 
ردًغ انشكبوي يٍ طُذوق انشكبوٌ وانًمزشحبد  كم أسجىع وَزى فحظهب ورسهًُهب سسًُب نكم خهبد االخزظبص   .1

 ثىاسطخ ندُخ رهمٍ انشكبوٌ. 

. رزهمٍ ندُخ انشكبوٌ انشد يكزىة ويشفك يغ طىسح يٍ انشكىٌ فً خالل أسثؼخ أَبو يٍ ربسَخ رسهًُهب إنٍ خهخ 2

 االخزظبص.

 سبػخ يٍ ربسَخ رهمٍ انشكبوٌ وَزى رسهًُهب إنٍ اندهخ انًخزظخ . 44يٍ خالل يىلغ انكهُخ وَزى انجذ فُهب  فٍ خالل . 3

 

ثؼذهب َزى انشد انًجبشش يٍ خالل سؤسبء األلسبو وإخزًبػبد االسشبد األكبدًًَُ ػهٍ اإلداسٌ  يمذو انشكىٌ ، إال إرا كبَذ 

 رحزبج ػششح أَبو كحذ ألظٍ نهشد.انشكىٌ رزطهت رذخم يٍ إداسح انكهُخ 

 

 

 

 :انعمم عهي ججىت انشكبوي في انسىىات انمقجهة 

 



 َزى إػذاد سدم نشكبوٌ االداسٍَُ وَزى فُه رذوٍَ يضًىٌ انشكبوٌ وربسَخ اسزمجبنهب ويزبثؼخ إخشاءاد حههب. -1

االداسَخ و سفؼهب إنٍ انسُذ ػًُذ ػًم إحظبئُخ ثُهبَخ كم فظم دساسٍ ػٍ يدبالد انشكبوٌ ثكم لسى يٍ االلسبو  -2

 نإلسزششبد ثهب فٍ رحسٍُ َظى أداء انكهُخ .

 

 

 

 شكبوٌ أػضبء هُئخ انزذسَس وانهُئخ انًؼبوَخ: -ثبنثب:
 

 آنية فحص شكبوي أعضبء هيئة انحدريس: 

 
  إخزًبػبد يغ ػًذاء انكهُبد.   شكبوٌ أػضبء هُئخ انزذسَس رسزمجم يٍ خالل

 

  انشكىي كبآلجي:ويكىن آنية انرد عهي 

 
  ردًغ انشكبوي يٍ طُذوق شكبوٌ أػضبء هُئخ انزذسَس كم أسجىع وَزى فحظهب ورسهًُهب

 سسًُب نكم خهبد االخزظبص ثىاسطخ ندُخ رهمٍ انشكبوٌ.

 . ًَكٍ انزىخه يجبششح إنٍ سئُس انمسى انًخزض أو ندُخ انشكبوٌ فٍ حبنخ حذوس يشكهخ كجُشح 

  ويشفك يغ طىسح يٍ انشكىٌ فً خالل أسثؼخ أَبو يٍ ربسَخ رزهمٍ ندُخ انشكبوٌ انشد يكزىة

 رسهًُهب إنٍ خهخ االخزظبص.

  سبػخ يٍ ربسَخ رهمٍ انشكبوٌ وَزى رسهًُهب  24يٍ خالل يىلغ انكهُخ وَزى انجذ فُهب  فٍ خالل

 إنٍ اندهخ انًخزظخ .

 ًٍَػهٍ ػضى هُئخ  ثؼذهب َزى انشد انًجبشش يٍ خالل سؤسبء األلسبو وإخزًبػبد االسشبد انكبد

انزذسَس  يمذو انشكىٌ ، إال إرا كبَذ انشكىٌ رزطهت رذخم يٍ إداسح انكهُخ رحزبج ػششح أَبو 

 كحذ ألظٍ نهشد.

 انعمم عهي ججىت انشكبوي في انسىىات انمقجهة: 

َزى إػذاد سدم نشكبوٌ أػضبء هُئخ انزشَس وَزى فُه رذوٍَ يضًىٌ انشكبوٌ وربسَخ اسزمجبنهب  -1

 إخشاءاد حههب.ويزبثؼخ 

ػًم إحظبئُخ ثُهبَخ كم فظم دساسٍ ػٍ يدبالد انشكبوٌ ثكم لسى يٍ االلسبو انؼهًُخ  و سفؼهب إنٍ  -2

 انزؼهًُُخ وانخذيبد انزبثؼخ نهب انسُذ ػًُذ نإلسزششبد ثهب فٍ رحسٍُ َظى أداء انجشايح

 



 ًَىرج نهشكىي

 

 رُجُه هبو :
انجشَذ اإلنكزشوًَ( ورنك  -انفشلخ وانزخظض وانًدًىػخ  –َشاػً كزبثخ ثُبَبد إرظبل طبحت انشكىي )اإلسى سثبػً  -1

 نسشػخ انزىاطم ثٍُ أػضبء انهدُخ

 .نٍ َهزفذ انً انشكبوي يدهىنخ انًظذس -2

 ندُخ انشكبوي وانًمزشحبد وارحبد انطالةرطجغ َسخ يٍ ًَىرج انشكىي وَىضغ ثًكزت انسكشربسَخ ويغ يسئىنً  -3

 

 ًَىرج يمزشذ انزحسٍُ

 

 

   انمسى    اإلسى

   انزخظض   انجشَذ االكزىٍَ

 انشكىٌ

  

   انمسى    اإلسى

   انزخظض   انجشَذ االكزشوٍَ

 انًمزشحبد نهزحسٍُ 

  


