
 

 الدراسات العليا من نتائج االمتحانات آلية تظلمات طالب

 .يجةخالل أسبوعين من ظهور النتيتم قبول تظلم طالب الدراسات العليا من نتائج االمتحانات  .1
ة لكليمن سكرتارية وكيل ا نتائج االمتحاناتيتم سحب نموذج تظلم طالب الدراسات العليا من  .2

 .لشئون الدراسات العليا والبحوث
لدراسات اإلى السيد األستاذ الدكتور وكيل الكلية لشئون تقديم نموذج التظلم بعد استكمالة  .3

 .متضمنا رغبته فى إعادة رصد درجات مقرر أو أكثر )يسميها الطالب( العليا والبحوث
رئيس  أ.د. ةبمخاطبوكيل الكلية لشئون الدراسات العليا والبحوث يقوم السيد األستاذ الدكتور  .4

 : بحث النقاط اآلتيةالكنترول المعني من خالل نموذج خطاب محدد ل

  التأكد من تصحيح كل أجزاء السؤال ووضع الدرجة داخل دائرة ويكون مجموعها
داخل مربع وفى حالة عدم تصحيح سؤال مطابق لدرجة السؤال والتى تميز بوضعها 

 .نه ُيستدعى أستاذ المادة لتصحيحه أو جزء م
  التأكد من نقل جميع درجات األسئلة على غالف كراسة اإلجابة والتأكد من مطابقتها

له وفى حالة نقل درجة سؤال إلى غالف الكراسة بقيمة خطأ يتم تصويبها بمعرفة 
 . الكنترول بقلم مغاير

  صحة مجموع درجات األسئلة باألرقام والتفقيط )وفى حالة وجود خطأ فى التأكد من
 الجمع يقوم الكنترول بإعادة الجمع بقلم مختلف(.

  التأكد من مطابقة مقام الدرجة على الكراسة لدرجة التحريرى طبقا لالئحة الكلية )البد
تالف من كتابة مقام الدرجة على كل كراسة من قبل المصحح( وفى حالة وجود إخ

فى درجة المقام عن درجة الالئحة يقوم الكنترول المختص باستدعاء أستاذ المادة 
ليا وكيل الكلية لشئون الدراسات العوالذي يقوم بعمل تغيير أحصائى للدرجات ويحاط 

بذلك والذى بدوره يحيط عميد الكلية ورئيس القسم المختص بالواقعة لمنع والبحوث 
 . تكرارها

  عادة رصدها مرة أخرى درجة عملي/شفوي التأكد من وجود  . للطالب وا 

يتم إعالن نتيجة االلتماس للطالب بعد أسبوعين آخرين متضمنا درجة الشفوي والتطبيقي  .5
 والتحريري .

يحق للطالب أن يقوم باإلطالع على كراسة اإلجابة ونموذج اإلجابة فى حضور لجنة يصدر  .6
 الكلية . عميدبتشكيلها قرار من 



 

وجود إختالف فى نتيجة الطالب فى مقرر أو أكثر سواءا بالزيادة أو النقصان والتى فى حالة  .7
كيل الكلية و يترتب عليها تعديل نتيجة الطالب ترفع مذكرة من رئيس الكنترول المختص إلى 

والذى بدوره يرفعها إلى عميد الكلية لعرضها على مجلس لشئون الدراسات العليا والبحوث 
 . الكلية

يتم عرض قرار مجلس الكلية بهذا الشان على السيد األستاذ الدكتور نائب رئيس الجامعة  .8
 إلتخاذ ما يلزم. الدراسات العليا والبحوثلشئون 

بعد موافقة السيد األستاذ نائب رئيس الجامعة على الموضوع يتم تعديل نتيجة الطالب بالكشوف  .9
ئون شالطالب بنتيجة التظلم من خالل ويبلغ ة بالنتائج بمعرفة رئيس الكنترول، الخاص

م للمقررات الذي ت يقوم الطالب باسترداد رسوم قيمة االلتماس للمقرر/و  الدراسات العليا،
 تصويبه فى صالح الطالب بعد أن يقوم بكتابة طلب للسيد األستاذ الدكتور عميد الكلية.

  
   رئيس معيار الدراسات العليا

  لكلية للدراسات العليا والبحوثوكيل ا   د. محمود سيد هاشم  

 عميد الكلية         أ.د. ضياء الدين محمد العزب       

 أ.د. علي محمد عبد المجيد    

  



 

 طالب الدراسات العليا من نتائج االمتحانات تظلمنموذج 
 

 وكيل الكلية لشئون الدراسات العليا والبحوث/  أ.د.السيد 

 تحية طيبة وبعد

  

 :مقدمة لسيادتكم الطالب 

  بمرحلة :المقيد                                
 : قسم 
 شعبة : 

 مقررات : /مقرر ألتمس من سيادتكم التكرم بالموافقة على إعادة رصد درجاتي في   

  
  
  
  

 22/         22    من العام الجامعي                 / وذلك للفصل الدراسي

  

 فائق التحية واالحترام   ،، وتفضلوا بقبول

  

 توقيع الطالب :

 التاريخ :

  

  

  



 

 

 خطاب أ.د. وكيل الكلية لشئون الدراسات العليا والبحوث 

 الكنتروللرئيس 
 

 مرحلةكنترول رئيس               أ.د/     السيد

 

 تحية طيبة وبعد

 

 والمقيد     /                                     برجاء مراجعة ورقة اجابة الطالب

 : بمرحلة 
 : قسم 
 : شعبة 

 

جزائها ومطابقة درجات الطالب داخل الورقة بجميع جزئياتها مع والتأكد من تصحيح جميع أ
 .فادةدرجات على مرآة ورقة االجابة واإلال

  

 أ.د. 

 

  وكيل الكلية لشئون الدراسات العليا والبحوث

  

  



 

  السيد أ.د/ رئيس الكنترولرد 

 على خطاب أ.د. وكيل الكلية لشئون الدراسات العليا والبحوث

 من نتائج امتحانات طالب الدراسات العليا بشأن التظلمات
  

 

 السيد أ.د. وكيل الكلية لشئون الدراسات العليا والبحوث

 تحية طيبة وبعد

 

 المقيد                                                  بإعاده رصد درجات الطالب/ أنه 

 : بمرحلة 
 : قسم 
 : شعبة 

  تبين األتي :

1 . 

2 . 

3 . 

 .............................................................. وبناء عليه تصبح حالة الطالب :

................................................................................................

................................................................................................
............................................................................................... 

...............................................................................................  

 

 رئيس الكنترول


