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مستوى وذلك فى إطار املصداقية اليت تقوم  املعهد إىل الوصول إىل تقديم خدماته على أعلى    إدارة   دف هت 

شكاوى أو مقرتحات    أي على تقديم    املعهد إدارة    شجع ت ولذلك    ، التقييم والتقويم الشامل   ة دائما على عملي 

فعالة يقدمها أى فرد من أفراد اتمع الداخلى للمعهد أو أى طرف جمتمعى خارجى ليسعى فى حلها وبذلك  

  ملنظومة. يؤثر على ا   سليب ميحو أى أثر  

أحقية أى طالب    على كما يطمح املعهد يف توفري العدالة يف املمارسات الداخلية به وذلك من خالل التأكيد  

أو موظف أو عامل باملعهد فى أن يتقدم بشكوى إذا كان غري راضياً عن نوعية اخلدمة التى يقدمها له املعهد  

غري األكادميية من خالل نظام إدارى ضمن اهليكل  سواء كانت تلك الشكوى متعلقة بالنواحى األكادميية أو  

  ومبجرد تقدميه للشكوى سيتم التحقق من جديتها والشكاوى الكيدية واهولة ال ينظر إليها.   ، التنظيمي له 

يهدف املعهد إىل ربط أعضاء جمتمعه الداخلى باملنظومة الكاملة وحماولة تفعيل دور كل عضو ذو سلطة  كما 

 األداء العام وربط املمارسات الداخلية باملعهد بإطار العدالة والبعد عن تعارض املصاحل. يف رفع مستوى  
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  تقديم الشكاوى أو املقرتحات    : أوالً 

تتعدد أساليب تقدمي الشكاوى أو املقرتحات نسبة إىل نوع وحجم الشكوى أو املقرتح املقدم، وأنواع    

  واملقرتحات متعددة فتشمل التايل: الشكاوى  
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  ثانياً: وسائل تقديم الشكاوى واملقرتحات 

            

            

            

             

 miet@mc.edu.eg       

qau@mc.edu.eg  

 واملقرتحات   الشكاوى ثالثاً: جلنة  

ً   يف واملقرتحات  يقوم السيد األستاذ الدكتور عميد املعهد بتشكيل جلنة الشكاوى    يف   املعهد وجيدد سنو

  : كااليت على أن يكون تشكيلها    دراسي بداية كل عام  
 ر  ا .١

دة     و او ا أو  .٢ ن ا ة   ا  و

 ا أ ا .٣

م ا .٤  ا ر   ا

 ا ا ار    .٥

ت .٦ و ت وا  ا ر    ا

ر .٧  ا ر   ا ا

دة  .٨ ن ا ة   ا  و
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جتتمع اللجنة يوم االثنني األخري من كل شهر بعد فتح صناديق الشكاوى واملقرتحات حبضور  على أن  

  ثلث أعضاء اللجنة على األقل. 

  : الدعاية واإلعالن عن نشاط اللجنة ابعاً ر 

 يتم اإلعالن عن نشاط اللجنة ومهام عملها وذلك عن طريق: 

        

 

 



 

  آلية فحص الشكاوى واملقرتحات  :  خامساً 
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