آليت الشكبوى والتظلمبث لكليت الطب البيطرى-جبمعت قنبة السويس
-2آليت الشكبوى
 -1وجىد صُبديق نهشكبوي فً ايبكٍ يتعذدح ثبنكهيخ وفً يتُبول انجًيع
 -2يتى أعجىعيب فتح انصُبديق وكزنك فشص وتصُيف انشكبوي ثىاعطخ نجُخ انشكبوي ثبنكهيخ
وانًشكهخ يٍ:
أعضبء من داخل وحذة الجودة:
سئيظ انهجُخ ا.د /إعًبعيم عجذ انًُعى عيغً
أ.د /يصطفً فبيض
عضىا
أ.د /يحًذ عجذ انعبل صجيح
عضىا
 أعضبء من خبرج وحذة الجودة:
عضىا أ.د/احًذ اَىس انغيذ
عضىا انغيذح /وداد حغٍ يحًذ (سعبيخ انشجبة)
عضىا انغيذح/عىعٍ احًذ (شئىٌ انتعهيى وانطالة)
عضىا انغيذح /يُبس انهذي عجذانحًيذ(انذساعبد انعهيب)
عضىا َبئت سئيظ اتحبد طالة انكهيخ
 المسئوليبث الخبصت بلجنت التعبمل مع الشكبوى:
 انتعشيف ثئجشاءاد انشكبوي وانتعبيم يعهب.
 اعتالو انشكبوي انًقذيخ يذويب أو انًشعهخ يٍ يكبتت اإلداسح انعهيب أو انًىجىدح فً
صُبديق انشكبوي ثبنكهيخ (فيًب عذا شكبوي طالة يشحهخ انجكبنىسيىط انًشعهخ إنً
يكبتت اإلداسح انعهيب )
 عًم عجم نهشكبوي ثبنشقى وانًيعبد
 يتى إسعبل انشكبوي إنً األقغبو انعهًيخ و اإلداساد انًختهفخ ثبنكهيخ نهشد عهيهب ويحبونخ
إصانخ أعجبة انشكبوي.
 تجًيع سدود انشكبوي يٍ انجهبد انًختصخ.
 تغجيم انشد فً انًُبرج انًخصصخ وإعالَهب فً أيبكٍ واضحخ.
 إعذاد تقشيش َصف عُىٌ عٍ انشكبوي وتحهيم األعجبة ويقتشحبد عٍ اإلجشاءاد
انىقبئيخ وانتصحيحيخ.
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آليت التظلمبث
 -1يتقذو انطبنت ثطهت نهغيذ األعتبر انذكتىس /عًيذ انكهيخ يتضًُب ً سغجته فً يشاجعخ
دسجبد انتحشيشي ألحذٌ انًقشساد انزٌ يقىو عيبدته ثئحبنته إنً انغيذ االعتبر
انذكتىس /وكيم انكهيخ نشئىٌ انتعهيى وانطالة إلتحبر انالصو وانزي يقىو ثذوسح إنً إحبنخ
انطبنت نهغيذ االعتبر انذكتىس  /سئيظ انكُتشول انًختص .
 -2يقىو انغيذ االعتبر انذكتىس/سئيظ انكُتشول انًختص ثجحث انطهت وانتأكذ يٍ دسجبد
انطبنت ويشاجعتهب.
 -3فً حبنخ وجىد إختالف فً دسجبد انطبنت يقىو انكُتشول ثئعتذعبء انغيذ األعتبر
انذكتىس /سئيظ انقغى انتبثع نه هزا انقشاس.
 -4يقىو انغيذ االعتبر انذكتىس/سئيظ انقغى يع انغيذ االعتبر انذكتىس/سئيظ انكُتشول
انًختص ثًشاجعخ دسجبد كم عؤال يٍ إجبثبد انطبنت ويقبسَتهب ثبنذسجخ انًذوَخ نهزا
انغؤال ويقىو انقغى انًختص ثئعذاد تقشيش َهبئً نهزح انحبنخ ويعشض عهً انغيذ األعتبر
انذكتىس /وكيم انكهيخ نشئىٌ انتعهيى وانطالة وانزي يقىو ثذوسح ثعشض انتقشيش نهغيذ
األعتبر انذكتىس /عًيذ انكهيخ إلحبطخ عيبدتخ وإخطبس انطبنت ثبنُتيجخ انُهبئيخ.
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