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   شكوى/ نموذج 1

 

 

 

 وذجمحقول الن

 وصف الحقل اسم الحقل 

 يستخدم هذا الحقل لكتابة أي يوم قدم بة نموذج الشكوي اليوم
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 هذا الحقل لكتابة تاريخ تقديم نموذج الشكوييستخدم  التاريخ

 يستخدم هذا الحقل لكتابة رقم المسلسل لنموذج الشكوي الحالة رقم

 يستخدم هذا الحقل لكتابة اسم كاتب  نموذج الشكوي ( اختياري: )النموذج كاتب اسم

 يستخدم هذا الحقل لكتابة عمر كاتب نموذج الشكوي العمر

 حقل لكتابة جنسية كاتب نموذج الشكوييستخدم هذا ال الجنسية

 يستخدم هذا الحقل لكتابة اسم المريض مقدم نموذج الشكوي ( اختياري: ) المريض اسم

يستخدم هذا الحقل لكتابة صفة كاتب النموذج صاحب الشأن ام غيرة لمقدم  النموذج كاتب صفة
 نموذج الشكوي

 لة التواصل لمقدم نموذج الشكوييستخدم هذا الحقل لكتابة نوع وسي التواصل وسيلة

 يستخدم هذا الحقل لكتابة رقم الهوية او االقامة لمقدم نموذج الشكوي اإلقامة/  الوطنية الهوية رقم

 يستخدم هذا الحقل لكتابة جنسية صاحب نموذج الشكوي الجنسية

 االقتراحيستخدم هذا الحقل لكتابة شرح لنوع الشكوي المقدمة او  االقتراح/  الشكوى شرح

 يستخدم هذا الحقل لكتابة نوع االقتراح المقدم االقتراح نوع

 يستخدم هذا الحقل لكتابة اختصار االقتراح او الشكوي المقدمة باختصار االقتراح/  الشكوى

 يستخدم هذا الحقل لكتابة مصد االقتراح المقدم االقتراح مصدر

 ل لكتابة نوعية االدارة المختصة بتقديم هذا االقتراحيستخدم هذا الحق قسم/  إدارة بـ االقتراح يختص

 يستخدم هذا الحقل لكتابة تاريخ تقديم االقتراح لالدارة المعنية تاريخها

 يستخدم هذا الحقل لكتابة وقت تقديم االقتراح لالدارة المعنية الوقت

 يستخدم هذا الحقل لكتابة اسم مستلم الشكوي المختص الشكوى مستلم

 يستخدم هذا الحقل لكتابة صفة مستلم الشكوي الصفة

يستخدم هذا الحقل لكتابة تسجيل االجراء المتخذ بعد االطالع علي  المتخذ اإلجراء
 الشكوي او االقتراح

 يستخدم هذا الحقل لكتابة رقم الخطاب المحول االداري برقم إداري خطاب

 يستخدم هذا الحقل لكتابة تاريخ الخطاب االداري وتاريخ

 يستخدم هذا الحقل لكتابة الشخص الموجة لة الخطاب االداري الي موجه

 يستخدم هذا الحقل لكتابة الشخص الذي تم المفاهمة معة هاتفيا مع هاتفية مفاهمة

 يستخدم هذا الحقل لكتابة صفة الشخص الذي تم معة المفاهمة هاتفيا بصفته

 المفاهمة الهاتفيةيستخدم هذا الحقل لكتابة تاريخ  بتاريخ

 يستخدم هذا الحقل لكتابة وقت المفاهمة الهاتفية الوقت

 يستخدم هذا الحقل لكتابة مالحظات المسجلة بعد زيارة الموقع الموقع زيارة

 يستخدم هذا الحقل لكتابة االشخاص الذي تمت مقابلتهم اثناء زيارة الموقع مقابلة وتم

ة االشخاص التي تمت مقابلتهم بزيارة يستخدم هذا الحقل لكتابة صف بصفته
 الموقع

 يستخدم هذا الحقل لكتابة النتائج التي توصلوا لها بعد مناقشة االقتراح الي معه والتوصل االقتراح صاحب مناقشة

 يستخدم هذا الحقل لكتابة اذا وجد مالحظات اخري أخري

 النهائية للقرار المتخذيستخدم هذا الحقل لكتابة النتيجة  النهائية النتيجة

 


