Student Rights Protection Unit Measures

List of Student Rights Protection Unit measures:
Procedure Name: Reception of the colleges' protection of student rights subcommittees to complaints
from male and female students.
-Procedure steps.
-Procedure flowchart.
Procedure Name: Reception of the administration's standing committee to students' grievances against
the decisions of colleges' protection of student rights subcommittees.
-Procedure steps.
-Procedure flowchart.
Procedure Name: Writing outgoing correspondence related to the management’s work.
-Procedure steps.
-Procedure flowchart.
Procedure Name: Reception of incoming correspondence to management.
-Procedure steps.
-Procedure flowchart.

اجراءات وحده حماية الحقوق الطالبية
قائمة إبجراءات وحده محاية احلقوق الطالبية:

اسم اإلجراء :استقبال اللجان الفرعية حلماية احلقوق الطالبية
ابلكليات لشكاوى الطالب والطالبات.
 -1استقبال اللجان الفرعية حلماية احلقوق الطالبية ابلكليات لشكاوى الطالب والطالبات.
 -2استقبال اللجنة الدائمة لإلدارة التظلمات املقدمة من الطالب مبا يصدر ضدهم من قرارات من اللجان الفرعية
حلماية احلقوق الطالبية ابلكليات.
 -3حترير املكاتبات الصادرة املتعلقة بعمل اإلدارة.
 -4استقبال املكاتبات الواردة لإلدارة.
م
1

خطوات تنفيذ العملية
تقدمي الطالب للشكوى مبلء النموذج املعد

املسؤولية

النموذج املستخدم

الطالب

منوذج داخلي

2

تسليم الطالب إيصاالً يفيد استالم شكواه.

سكرتري اللجنة

منوذج داخلي

3

قيد الشكوى بسجل الشكاوى.

سكرتري اللجنة

منوذج داخلي

4

إعداد حمضر أعمال جلسة اللجنة الفرعية.

رئيس اللجنة

منوذج داخلي

رئيس اللجنة

منوذج داخلي

5

لذلك.

تسجيل املناقشات والقرارات مبحضر
اجللسة.

6

إعداد مذكرة عرض قرار اللجنة على

رئيس اللجنة

منوذج داخلي

7

إعالم الطالب بقرار اللجنة.

سكرتري اللجنة

منوذج داخلي

8

إثبات القرارات بسجل احلفظ.

سكرتري اللجنة

منوذج داخلي

صاحب الصالحية العتماده.

اسم اإلجراء :استقبال اللجان الفرعية حلماية احلقوق الطالبية ابلكليات لشكاوى الطالب والطالبات.

الرسوم التوضيحية لإلجراء
الطالب

سكرتري اللجنة

تقدمي الطالب للشكوى

إيصاال
تسليم الطالب ً

قيد الشكوى ابلسجل

رئيس اللجنة

إعداد حمضر أعمال
جلسة اللجنة الفرعية
تسجيل املناقشات والقرارات

إعالم الطالب بقرار اللجنة

إثبات القرارات بسجل
احلفظ

إعداد مذكرة عرض قرار
اللجنة على صاحب
الصالحية العتماده

اسم اإلجراء :استقبال اللجنة الدائمة لإلدارة لتظلمات الطالب
من القرارات الصادرة ضدهم من اللجان الفرعية بكلياهتم.

م
1

خطوات تنفيذ العملية
تقدمي الطالب للتظلم مبلء النموذج املعد

املسؤولية

النموذج املستخدم

الطالب

منوذج داخلي

2

تسليم الطالب إيصاالً يفيد استالم تظلمه.

سكرتري اإلدارة

منوذج داخلي

3

قيد التظلم بسجل التظلمات.

سكرتري اإلدارة

منوذج داخلي

لذلك.

إعداد مذكرة ابحلفظ يف حالة عدم اجلدية أو
 4عدم كفاية األدلة واعتمادها من عميد شؤون

أعضاء اللجنة

منوذج داخلي

الطالب.
5
6
7

إعداد مذكرة بتوصيات اللجنة لعرضها على
مدير اجلامعة.
إعالم الطالب بقرار اللجنة.
إثبات اإلجراءات والقرارات املتخذة ابلتظلم
بسجل احلفظ.

أعضاء اللجنة

منوذج داخلي

سكرتري اإلدارة

منوذج داخلي

سكرتري اإلدارة

منوذج داخلي

اسم اإلجراء :استقبال اللجنة الدائمة لإلدارة لتظلمات الطالب من القرارات الصادرة ضدهم من اللجان
الفرعية بكلياهتم.

الرسوم التوضيحية لإلجراء
الطالب

سكرتري اإلدارة

تقدمي الطالب للتظلم

إيصاال
تسليم الطالب ً

قيد التظلم ابلسجل

أعضاء اللجنة

إعداد مذكرة ابحلفظ يف
حالة عدم اجلدية
أو عدم كفاية األدلة

إعداد مذكرة بتوصيات اللجنة
إعالم الطالب بقرار اللجنة

إثبات اإلجراءات والقرارات
املتخذة ابلتظلم بسجل احلفظ

اسم اإلجراء :حترير املكاتبات الصادرة املتعلقة بعمل اإلدارة.

م

خطوات تنفيذ العملية

املسؤولية

النموذج املستخدم

1

إعداد مقرتح الكتاب

مدير اإلدارة

كتاب

2

حترير الكتاب

سكرتري اإلدارة

كتاب

3

اعتماد الكتاب

مدير اإلدارة

كتاب

4

تصدير الكتاب

االتصاالت اإلدارية ابلعمادة

كتاب

اسم اإلجراء :حترير املكاتبات الصادرة املتعلقة بعمل اإلدارة
الرسوم التوضيحية لإلجراء
مدير اإلدارة

سكرتري اإلدارة

إعداد مقرتح الكتاب

حترير الكتاب

اعتماد الكتاب

االتصاالت اإلدارية ابلعمادة

تصدير الكتاب

اسم اإلجراء :استقبال املكاتبات الواردة لإلدارة.

م

خطوات تنفيذ العملية

املسؤولية

النموذج املستخدم

1

استقبال الكتاب الوارد

سكرتري اإلدارة

كتاب

2

حفظ الكتاب يف سجل الوارد

سكرتري اإلدارة

كتاب

اسم اإلجراء :استقبال املكاتبات الواردة لإلدارة.

الرسوم التوضيحية لإلجراء
سكرتري اإلدارة
استقبال الكتاب الوارد

حفظ الكتاب يف سجل الوارد

