
 

 قواعد اإللتماسات والتظلمات 
 لطالب الدراسات العليا

 
حرصًا من الكلية على مصلحة طالب الدراسات العليا وعلى أحقيته فى التقدم بالتظلم إلدارة الكلية بالنسبة 

 لنتيجة إمتحان فلقد تم وضع القواعد واإلجراءات التالية: 
 

 نتائج اإلمتحانات أواًل : اإللتمسات عن
يوم من تاريخ ظهور  11إلتماس طلبة المرحلة التمهيدية عن نتيجة اإلمتحان فيما ال يتعدى يتم قبول  -1

 نتيجة االمتحان.
جنيه للمقرر المطلوب مراجعته( يتم  22يتم سحب إستمارة اإللتماس من إدارة الدراسات العليا مع دفع ) -2

 إيداعها بصندوق الدراسات العليا )حسابات خاصة(.
ت المقررات وعرضها على السيد األستاذ الدكتور وكيل الكلية للدراسات العليا والبحوث يتم تجميع إلتماسا -3

 والذى بدوره يرسلها إلى رؤساء الكنترول للمراجعة واإلفادة.
يقوم رئيس الكنترول بمراجعة ورقة اإلجابة للتأكد من مجموع الدرجات وأن هناك درجة لكل سؤال ويعتمد  -4

ذا كان يوجد خطأ لصالح الطالب يتم إستمارة اإللتماس بعد كتاب ة أنه ال يوجد تغيير أو أن هناك تغيير وا 
 كتابة الدرجة الجديدة بعد التغير.

يرسل رئيس الكنترول اإللتماسات إلى األستاذ الدكتور وكيل الكلية لإلعتماد ويتم تغيير النتيجة فى حالة  -1
نتائج بجانب التغيير مع توضيح أن هذا أن هناك تغيير على أن يوقع أ.د. وكيل الكلية فى كشوف ال

 التغيير نتيجة إلجراءات اإللتماس.
 تأهيلى دكتوراه. –تمهيدى دكتوراه  –تنطبق هذه القواعد على إمتحانات تمهيدى ماجستير  -6

 

  إلتماسات خاصة بطلب إمتحان غير مكتمل : ثانياً 
أيام من تاريخ عقد اإلمتحان  12أقصى يتقدم الطالب بطلب لعميد الكلية إلجراء إمتحان غير مكتمل بحد  -1

 النهائى.
مجلس  يتم إتخاذ قرار الموافقة من عدمه بعد إستيضاح الحالة والموافقة عليها من أستاذ المادة وموافقة -2

 عتبارات التالية:اإلحيث يتحكم فى قرار الموافقة ومجلس الكلية لجنة الدراسات العليا القسم و 
  الحضور المقرر.مدى التزام الطالب بنسبة 
  وفاء الطالب بالتكليفات واألوراق البحثية إن وجدت وبحيث ال تقل درجات أعمال السنة للطالب عن

 % من الدرجات المخصصة ألعمال السنة لهذا المقرر.62
يحق لمجلس القسم الرفض بناًء على إقتراح أستاذ المادة ألسباب قد يكون من بينها تكرارية األعذار من  -3

 لب.نفس الطا



إذا كان قرار مجلس القسم بالموافقة فيحتسب للطالب تقدير"غير مكتمل" في هذا المقررمع اإلحتفاظ بدرجة  -4
أعمال السنة وتتاح له فرصة أداء االمتحان النهائي في الموعد الذي تحدده الكلية. و يمنح الطالب الدرجة 

 الكلية الحاصل عليها في االمتحان غير المكتمل.
 ر النهائي للقسم بعدم الموافقة على عذر الطالب، فيعتبر الطالب راسبًا في ذلك المقرر.إذا صدر القرا -1

 

 أى تظلمات أخرى لطالب الدراسات العليا : ثالثاً 
 يتقدم الطالب بالتظلم مكتوب لسكرتارية أ.د. وكيل الكلية للدراسات العليا والبحوث. -1
 الطالب بالنتيجة.يتم دراسة التظلم وأخذ القرار المناسب مع إعالم  -2

 
 وكيل الكلية للدراسات العليا والبحوث

 
 

 

 هدى محمد أنسى علىأ.د. 


