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 تمهيد

إلدارتها والتي هي جزء في إعطاء كل ذي حٍق حقه وسياسة الباب المفتوح  الكليةتمشيًا مع مبادئ وقيم   
لطالب مرحلتي البكالوريوس الشاملة في المنظومة التعليمية تضمن اإلدارة   الجودة اصيل من متطلبات تطبيق معايير

 ليةح الخطأ ولتحقيق ذلك قامت الكوطلب رفع الظلم أو تصحيمن نتائج االمتحانات الحق في التظلُّم  العلياوالدراسات 
 .لعدالة التقويممحددة الخطوات ضمانا للتظلمات بوضع آلية 

 . 4106-0-42( بتاريخ 071 في مجلس كلية رقم) االليةاعتماد وقد تم    

  :ليةاآل إعداد
علي السيد االستاذ  اعرضهتم  4102-3-42لقرار مجلس الجامعة بتاريخ طبقًا بخطوات محددة  االليةتم عمل  -

والسيد االستاذ الدكتور وكيل الكلية لشئون الدراسات العليا والبحوث  الدكتور وكيل الكلية لشئون التعليم والطالب
علي لجنتي شئون التعليم والطالب والدراسات العليا لمناقشته ومن ثم عرضه علي مجلس  االليةواللذان تفضال بعرض 

   الكلية العتماده.

 : آلليةالتي اشتملت عليها االبنود الرئيسية 
  .اعالن االلية علي موقع الكلية ودليل الطالب 
 في مدة اقصاها اسبوعين من تاريخ اعالن النتيجة تقديم الطالب لطلب التظلم. 
 .دفع الرسوم الخاصة بطلب التظلم 
 .دراسة التظلمات المقدمة 
 .اعالن نتيجة التظلم 

 : آلليةا إجراءات وخطوات
 ميع جعة والتأكد من تصحيح ورصد درجات يتقدم الطالب بطلب إلي السيد األستاذ الدكتور / عميد الكلية  بمراج

   .في مدة اقصاها اسبوعين من تاريخ اعالن النتيجة األسئلة
 ( مصريا ولصقه*جنيها 21يقوم الطالب باحضار طوابع جامعة ب )وذلك لاللتماس العادي علي الطلب ا. 
 ( عن كل مادة يتظلم فيها *جنيها411يقوم الطالب بدفع مبلغ )  وذلك لاللتماس المميز )رؤية الطالب صورة من

  .كراسة االجابة(
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  المختصة. الكنتروالت رؤساء ىإل هاميوتسل بتجميع التظلماتاو الدراسات العليا تقوم إدارة شئون التعليم والطالب 
   كنتروالتلعن ميعاد فتح ا االدارة المختصةتعلن.  
  بفحص االوراق ومراجعتها.أعضاء الكنترول رئيس و يقوم   
  لوكيل االكنترول بكتابة المالحظات الموجودة ) مطابقة ـ غير مطابقة ( ويوقع أعضاء الكنترول ويوقع  رئيسيقوم

  .وعميد الكلية المختص
 ئون شالمختصة )لجنة لجنة ال علي يل نتيجة الطالب وتعرضدإذا وجدت النتيجة غير مطابقة تقوم اإلدارة بتع

 والطالب والدراسات العليا(. التعليم
   ويسترد الطالب الرسوممجلس الجامعة  اليعلي مجلس الكلية ويتم رفع الموضوع  االمريعرض. 
 .يتم اعالن النتيجة بعد تعديلها من خالل الوسائل المتبعة 

  :إجراءات تصويب النتيجة
  تعدل نتيجة الطالب في الكنترول بواسطة أعضاء الكنترول.  
 يل ) شيت ـ ومعلنة (دتطبع النتيجة بعد التع.  
  للموافقة اللجنة المختصةيرفع الموضوع إلي.  
 يعرض الموضوع علي مجلس الكلية للموافقة.  
 جراء دلمراجعة النتيجة بعد التع او الدراسات العليا يرفع الموضوع إلي اإلدارة العامة لشئون التعليم والطالب يل وا 

  .لجامعة للموافقةلرفعة بعد ذلك إلي مجلس ا )لمرحلة البكالوريوس( قواعد الرفع والرأفة
  وتعلن. توضع النتيجة الجديدة للطالب في الكنترول شيت  
 بنفس الخطوات )مرحلة البكالوريوس( ويجري ذلك في حالة وجود تصويب في التراكمي .  

 
 مدير وحدة ضمان الجودة بالكلية    وكيل الكلية لشئون التعليم والطالب     وكيل الكلية لشئون الدراسات العليا         

 د/ ناهد صالح ثابت                  أ.د/ أمين محمد أحمد حسانين                أ.د/ هشام سعد الصباغ             

  

 يعتمد،،                                                                                         

 أ.د/ شعبان محمد جاد هللا                                                                               

 عميد الكلية                                                                                     

علي ان يبدأ العمل به اعتباراً  4712-3-42قيمة رسوم االلتماس العادي او المميز حددت بناءاً علي موافقة مجلس الجامعة بتاريخ * 

 .4712-4712من الفصل الدراسي الثاني للعام الجامعي 


