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 :  مقدمة •

 
 
 في الشاملة الجودة معايير  تطبيق و  , حقه حق ذي كل إعطاء في اإلدارة وقيم مباديء مع تمشيا

 كما الخطأ تصحيح أو  الظلم رفع طلب و  التظلم في الحق للجميع اإلدارة تضمن , التعليمية املنظومة
 إبداء و  النصح و  املشورة تقديم و  الرأي إبداء حق املنظومة هذه في الفاعلة األطراف لجميع تضمن

 الخطوات محددة آلية بوضع اإلدارة قامت ذلك لتحقيق و  , العامة املصلحة يحقق بما املقترحات
  الشكاوى  لتلقي

 
 املقترحات تقديم أو  , التعليمية العملية أطراف جميع تواجه التي املشاكل لحل ضمانا

  . التحسين و  للتطوير 

 :الهدف العام •

 بهدف الخدمة متلقي قبل من املقدمة والشكاوى  االقتراحات مع التعامل إلى االجرءات هذه تهدف
 كما , وشفافية عدالة بكل يواجهونها التي املشاكل وحل , لهم املقدمة الخدمات عن اكبر  رضا تحقيق
 التي الخدمات و  األداء تطوير  و  تحسين اجل من املقدمة األفكار  و  اإلقتراحات من االستفادة إلى تهدف

 . اإلدارة تقدمها

 : طرق تقديم االقتراحات والشكاوى •

 :  يمكن تقديم البالغ عن طريق أحد الطرق التالية •

 :  البريد االلكتروني •

man@quriatg.gov.sa-mst        خاص بالبنين. 

       girl@quriatg.gov.sa-mst خاص بالبنات. 

 :  على الهاتف  اإلتصال•

0146433907 

 : على الرابط   اإلقتراحاتتعبئة استمارة الشكوى و •

6http://v.ht/RzE 

 :موقع اإلدارة •

https://edu.moe.gov.sa/Quriat/Pages/default.aspx 

 .و الشكاوى  اإلقتراحاتو الشكاوى و املتوفر بجانب صندوق  باإلقتراحاتتعبئة النموذج الخاص •
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 على والرد , املعلومات من ممكن قدر  أكبر  يقدم أن املبلغ على يجب , التحقيق عملية اتمام على اإلدارة وملساعدة
 :  املطلوبة املعلومات أمثلة ومن , التحقيق عملية أثناء تظهر  قد التي اإلضافية املعلومات وطلبات االستفسارات

 .االدعاء موضوع تمثل التي للحادثة املحددة الطبيعة عن معلومات•
  .االحداث في املتورطين أسماء•
 . االحداث على الشهود أسماء•
 . األحداث وقوع وزمان مكان•
   .باملبلغ الخاصة االتصال معلومات•

 : والشكاوى التعامل مع االقتراحات  اجرءات
 ( .الشكاوى التي تمثل اقتراحات , الشكاوى العادية : ) فرز الشكاوى ضمن املعطيات إلى •
 .إعطاء رقم تسلسلي لالقتراح أو الشكوى •
يتم تسجيل الشكوى في سجل الشكاوى وتفريغ البيانات الواردة بها في سجل الشكاوى وحسب رقمها التسلسلي , •

 .مع إعطاء كل وثيقة مرفقة بالشكوى نفس رقم الشكوى التسلسلي وترسل إلى الجهة الخاصة بها 
 .يشكل كل قسم أو إدارة  لجنة للمقترحات والشكاوي تتعامل مع جميع الشكاوي واملقترحات املقدمة لتلك الجهة •
و تحديد , دراسة الشكوى من قبل لجنة االقتراحات والشكاوى و االستعانة باملعلومات و الوثائق ذات العالقة •

اسباب املشكلة و تحليلها و اقتراح طرق معالجتها و االجراءات املتخذة لعدم تكرارها وتقديم مقترح للتحسين و 
 .  التطوير 

في حال ان الشكوى تتعلق بأي عضو من أعضاء لجنة االقتراحات والشكاوى يستبعد العضو املعني ليتم مناقشة •
 .  موضوع الشكوى بخصوصه

 .تعد اللجنة تقرير ملدير القسم أو اإلدارة بكافة الشكاوى و املعلومات املتعلقة بها و طرق عالجها للنظر فيها •
ويستثنى الشكاوى , يتم الرد على مقدم الشكوى بموجب كتاب رسمي وذلك خالل شهر من تقديمه للشكوى •

 .املستعجلة التي تستدعي البت فيها بالسرعة القصوى 
 يضاف إليه عبارة مجهول •

 
الشكاوى من مجهول تسجل في السجل الخاص وال يتم إهمالها وإعطاءها رقما متسلسال

 .ويتم دراستها ولالستفادة ما أمكن من محتوياتها من قبل لجنة االقتراحات والشكاوى وتحفظ 
سيتم معاملة الشكاوى بكل جدية وشفافية وحيادية مع ضمان عدم التأثير على طبيعة العالقة مع مقدم الشكوى •

 
 
 أو داخليا

 
 .سواء كان خارجيا

  :مقدم البالغحماية 
  املبلغ أو  املشتكي يكون  أن اإلدارة تسمح ال 

 
 بجدية التعامل وسيتم االنتقام أو  املضايقات أشكال من شكل ألي  معرضا

 في تورطه يثبت شخص أي بحق الضرورية االجراءات واتخاذ ذلك في التحقيق سيتم كما النوع هذا من محاوالت أي مع
 . باإلدارة خاطئة ممارسات أو  محتملة أو  فعلية انتهاكات عن نية بحسن باإلبالغ يقوم من ضد انتقامي عمل

 :البالغات الكيدية 
 لإلدارة فيحق كيدي البالغ أن التحقيقات اجراء بعد الثبت حالة وفي , كيدية بالغات تقديم يتم أن تقبل ال  اإلدارة إن

 أو  املادي اإلضرار  على ينطوي  الذي البالغ الكيدي بالبالغ يقصد . الكيدي البالغ مقدم حق في الجزائية االجراءات تطبيق
 .  السمعة تشويه أو  , لآلخرين مشروع حق لتعطيل السعي أو  , فيه للمدعي الحق بأمر  املطالبة أو  بالغير, املعنوي 

 :متابعة البالغات 
 وتحرص حيالها املناسبة االجراءات واتخاذ الخاطئة املمارسات في التحقيق من اإلدارة تمكين هو  اإلبالغ من الهدف إن

 ألن محدد بشكل املتخذ باإلجراء اإلبالغ عدا اليه التوصل تم بما علم على البالغ مقدم ابقاء على االمكان قدر  اإلدارة
 واضحة تكون  ال  قد  اإلدارة تجريها التي املتابعة فإن وبالتالي آخر, شخص تجاه للسرية انتهاك فيه يكون  قد ذلك

 . البالغ مقدم للشخص بالنسبة
 

 

 


