
 

 

  qua@ fagr.bu.edu.egانثشَذ اإلنكرشوٍَ وحذج ضًاٌ انجىدج:

 

 

 شكبوي الطلبت سيبست

أَد األصاس فٍ انعًهُح انرعهًُُح ويُكى  انطانة عزَزٌ .1

يٍ انًفضم حم جًُع انًشكالخ يع  َخشج عهًاء انًضرمثم،

ًع  أٌ ضاء أنًجر جايعٍيٍ أع ُا  ان َح فجًُع صىسج ود ت

 َطاق أصشج جايعُح واحذج.  فٍششكاء وأهذافُا واحذج 

صُذوق .2 خالل  يٍ  شكىي  مذو  نة أٌ َ كٍ نهطا مً  ًَ ذه

ضاو  يٍ أل ضى  كم ل جىد ت حاخ انًى شكاوي وانًمرش ان

ضاو  جانش األل هً ي ذه ع عشض يحرىَا نزٌ َ ُح وا انكه

 شهشَا.

نة  .3 كٍ نهطا شكىي أًٌَ مذو تان رة َر ضى نًك ئُش انم  س

شكىي ًُ تان ششج انًع جشاء  يثا خز اإل صىف َر نزٌ  وا

 انًُاصة حُال انشكىي.

ُم ان .4 رة وك شكىي نًك مذو تان نة أٌ َر كٍ نهطا ُحًَ  كه

يثاششج وانزٌ صىف َرخز اإلجشاء  انطالبو انرعهُى نشؤوٌ

 انًُاصة حُال انشكىي.

ُح  .5 ُذ انكه رة عً شكىي نًك مذو تان نة أٌ َر كٍ نهطا ًَ

يثاشررشج وانررزٌ صررىف َرخررز اإلجررشاء انًُاصررة حُررال 

 info@fagr.bu.edu.eg.انشكىي
ًَكٍ نهطانة أٌ َرمذو تانشكىي يٍ خالل اإلَرشَد  .6

ه نذخىل ع نك تا ُح ور تح اإلنكرشوَ لع انثىا ً يى
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َاخ  هٍء انخا ُا وي صم ت ًح اذ هً لائ ضغط ع خالل ان

انًطهىتح وهً االصى واإلًَُم وانعُىاٌ وانشصانح وتزنك 

 اإلجررشاء الذخررارذصررم نهًضررنىنٍُ تانجايعررح يثاشررشج 

 انًُاصة.

ئُش  .7 ئة س رة َا شكىي نًك مذو تان نة أٌ َر كٍ نهطا ًَ

عح شؤوٌ انجاي هُى ن طالبو انرع صىف  ان نزٌ  ششج وا يثا

 َرخز اإلجشاء انًُاصة حُال انشكىي.

عح  .8 ئُش انجاي رة س شكىي نًك مذو تان نة أٌ َر كٍ نهطا ًَ

  يثاششج وانزٌ صىف َرخز اإلجشاء انًُاصة حُال انشكىي.
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  qua@ fagr.bu.edu.egانثشَذ اإلنكرشوٍَ وحذج ضًاٌ انجىدج:

 

عزَزٌ انعايم أَد انجُذٌ انزٌ ال َضرطُع أحذ أٌ َُكش  .1

يٍ  ُح و ُح انرعهًُ فٍ انعًه ُح دوسج  يٍ أهً هم  أو َم

ًع  ضاء أنًجر يٍ أع يع أٌ  شكالخ  ُع انً حم جً ضم  انًف

حذج  هذافُا وا ششكاء وأ ُا  َح فجًُع صىسج ود جايعٍ ت ان

 فٍ َطاق أصشج جايعُح واحذج. 

كٍ .2 مً  ًَ صُذوق ذه خالل  يٍ  شكىي  مذو  يم أٌ َ نهعا

عاو  يذَش  رة  ياو يك جىد أ حاخ انًى شكاوي وانًمرش ان

 خالل يجهش انكهُح. يحرىَاذهَرى عشض  وانزٌانكهُح 

عاو  .3 يذَش  رة  شكىي نًك مذو تان يم أٌ َر كٍ نهعا ًَ

جشاء  خز اإل صىف َر نزٌ  ششج وا شكىي يثا ُح تان انكه

 انًُاصة حُال انشكىي.

يم  .4 كٍ نهعا ُحًَ ُم انكه رة وك شكىي نًك مذو تان  أٌ َر

شؤوٌ هك  ن شكىي َرع ضىع ان كاٌ يى ششج إرا  نح يثا انثُ

تانثُنررح وانررزٌ صررىف َرخررز اإلجررشاء انًُاصررة حُررال 

 انشكىي.

ُح  .5 ُذ انكه رة عً شكىي نًك مذو تان يم أٌ َر كٍ نهعا ًَ

 يثاششج وانزٌ صىف َرخز اإلجشاء انًُاصة حُال انشكىي
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نهعايم أٌ َرمذو تانشكىي يٍ خالل اإلَرشَد ورنك ًَكٍ  .6

 تانذخىل عهً يىلع انثىاتح اإلنكرشوَُح نجايعرح تُهرا

http://www.bu.edu.eg/  ًوإسصال سصانح يٍ خالل انضغط عه

صى  هً اال تح و َاخ انًطهى هٍء انخا ُا وي صم ت ًح اذ لائ

ُىاٌ وان ُم وانع ضنىنٍُ واإلًَ صم نهً تزنك ذ صانح و ش

 تانجايعح يثاششج الذخار اإلجشاء انًُاصة.

ئُش  .7 ئة س رة َا شكىي نًك مذو تان يم أٌ َر كٍ نهعا ًَ

عح شؤوٌ انجاي ششج  ن نح يثا ضىع  فٍانثُ هك يى نح ذع حا

 انشكىي تانثُنح وانزٌ صىف َرخز اإلجشاء انًُاصة.

كٍ نه .8 عح  يماعًَ ئُش انجاي رة س شكىي نًك مذو تان أٌ َر

 ششج وانزٌ صىف َرخز اإلجشاء انًُاصة حُال انشكىي. يثا

 

 مع تحيبث أدارة الجودة ببلكليت

 

 موظفين واإلداريينشكبوي ال سيبست

َزٌ ان .1 ظفعز َد  ًى ضاءأ ُع أع تٍُ جً صم  ًزج انى  ه

انعًهُح انرعهًُُح، يٍ انًفضم حم جًُع انًشكالخ يع 

ُا  َح فجًُع صىسج ود جايعٍ ت ًع ان ضاء أنًجر يٍ أع أٌ 

 ششكاء وأهذافُا واحذج فٍ َطاق أصشج جايعُح واحذج. 
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  qua@ fagr.bu.edu.egانثشَذ اإلنكرشوٍَ وحذج ضًاٌ انجىدج:

 

مً  .2 صُذوق ذه خالل  يٍ  شكىي  مذو  ظف أٌ َ كٍ نهًى ًَ

عاو  يذَش  رة  ياو يك جىد أ حاخ انًى شكاوي وانًمرش ان

 يحرىَاذه خالل يجهش انكهُح. انكهُح وانزٌ َرى عشض

عاو  .3 يذَش  رة  شكىي نًك مذو تان ظف أٌ َر كٍ نهًى ًَ

جشاء  خز اإل صىف َر نزٌ  ششج وا شكىي يثا ُح تان انكه

 انًُاصة حُال انشكىي.

ُح .4 ُم انكه رة وك شكىي نًك مذو تان ظف أٌ َر كٍ نهًى ًَ 

شؤوٌ هك  ن شكىي َرع ضىع ان كاٌ يى ششج إرا  نح يثا انثُ

إلجررشاء انًُاصررة حُررال تانثُنررح وانررزٌ صررىف َرخررز ا

 انشكىي.

ُح  .5 ُذ انكه رة عً شكىي نًك مذو تان ظف أٌ َر كٍ نهًى ًَ

 .يثاششج وانزٌ صىف َرخز اإلجشاء انًُاصة حُال انشكىي

info@fagr.bu.edu.eg 
ًَكٍ نهًىظف أٌ َرمذو تانشكىي يٍ خالل اإلَرشَد ورنك  .6

 تانذخىل عهً يىلع انثىاتح اإلنكرشوَُح نجايعرح تُهرا

http://www.bu.edu.eg/  وإسصال سصانح يرٍ خرالل انضرغط

هً  تح و َاخ انًطهى هٍء انخا ُا وي صم ت ًح اذ هً لائ ع

االصررى واإلًَُررم وانعُررىاٌ وانشصررانح وتررزنك ذصررم 

 نهًضنىنٍُ تانجايعح يثاششج الذخار اإلجشاء انًُاصة.

ئة .7 رة َا شكىي نًك مذو تان ظف أٌ َر كٍ نهًى ئُش  ًَ س

عح شؤوٌ انجاي ششج  ن نح يثا ضىع  فٍانثُ هك يى نح ذع حا

 انشكىي تانثُنح وانزٌ صىف َرخز اإلجشاء انًُاصة.

عح  .8 ئُش انجاي رة س شكىي نًك مذو تان ظف أٌ َر كٍ نهًى ًَ

 يثاششج وانزٌ صىف َرخز اإلجشاء انًُاصة حُال انشكىي.
 مع تحيبث أدارة الجودة ببلكليت

 

 يسعضو هيئت التدرشكبوي  سيبست

َزٌ  .1 رذسَشعز نح ان ضى هُ ُح  ع فٍ انعًه صاس  َد األ أ

ُح وي ركانرعهًُ ُزج ك كاَ حذ يرً ًاء أ نىطٍعه يٍ هزا ا  ،

ًع  ضاء أنًجر يٍ أع يع أٌ  شكالخ  ُع انً حم جً ضم  انًف

انجايعٍ تصىسج ودَح فجًُعُا ششكاء وأهذافُا واحذج فٍ 

 َطاق أصشج جايعُح واحذج. 

كٍ  .2 رذسَشًَ نح ان ضى هُ شكىي نع مذو  خالل  أٌ َ يٍ 

يٍ  ضى  كم ل جىد ت حاخ انًى شكاوي وانًمرش مً ان صُذوق ذه

ضاو  جانش األل هً ي ذه ع عشض يحرىَا نزٌ َ ُح وا ضاو انكه أل

 شهشَا.
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  qua@ fagr.bu.edu.egانثشَذ اإلنكرشوٍَ وحذج ضًاٌ انجىدج:

 

نح انرذسَشًَكٍ  .3 أٌ َرمذو تانشكىي نًكرة  نعضى هُ

خز  صىف َر نزٌ  ششج وا شكىي يثا ًُ تان ضى انًع ئُش انم س

 اإلجشاء انًُاصة حُال انشكىي.

نح انًَكٍ  .4  أٌ َرمذو تانشكىي نًكرة رذسَشنعضى هُ

 صىف يٍ ثىو حضة طثُعح انشكىي يثاششج انكهُح ءوكال أحذ

 اإلجشاء انًُاصة حُال انشكىي. اذخار َرى

كٍ  .5 رذسَشًَ نح ان ضى هُ رة  نع شكىي نًك مذو تان أٌ َر

صة  جشاء انًُا خز اإل صىف َر نزٌ  ششج وا ُح يثا ُذ انكه عً

  info@fagr.bu.edu.egحُال انشكىي
أٌ َرمذو تانشكىي يٍ خالل  ى هُنح انرذسَشنعضًَكٍ  .6

ُح  تح اإلنكرشوَ لع انثىا هً يى نذخىل ع نك تا َد ور اإلَرش
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انضغط عهً لائًح اذصم تُا ويهٍء انخاَاخ انًطهىتح وهً 

ُىاٌ وانشصانح وتزنك ذصم نهًضنىنٍُ االصى واإلًَُم وانع

 تانجايعح يثاششج الذخار اإلجشاء انًُاصة.

كٍ  .7 رذسَشًَ نح ان ضى هُ شكىي  نع مذو تان رةنأٌ َر  ًك

 يثاششج ورنك حضة طثُعح انشكىي ب سئُش انجايعحىاَ أحذ

 صىف َرخز اإلجشاء انًُاصة حُال انشكىي. يٍ ثىو
كٍ  .8 رذسَشًَ نح ان ضى هُ شكىي  نع مذو تان رة أٌ َر نًك

صة  جشاء انًُا خز اإل نزٌ صىف َر ششج وا عح يثا ئُش انجاي س

 حُال انشكىي.

 مع تحيبث أدارة الجودة ببلكليت
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