
   تظلمات الطالب ملراجعة رصد الدرجات
 بنها الجامعة:

 
 الطالب لمراجعة رصد الدرجات تظلمات  :إسم النموذج الورقً

       complain كود النموذج الورقً:

شئون التعلٌم  - جمٌع الكلٌات  ..(: المستشفى الجامعً –كلٌة  –جمٌع الكلٌات  –الجامعة )مصدر النموذج الورقً 
 والطالب

 

 

 
 تظلمات الطالب لمراجعة رصد الدرجات  :إسم الخدمة اإللكترونٌة      UG-1  :كود الخدمة اإللكترونٌة

 
 :اإللكترونٌةالخدمة  وصف

 
تيح للطالب التظلم من نتيجة أى مادة حيث يتم إعادة من نتائج اإلمتحانات ت( معية األولى )المرحلة الجا تظلمات الطالب

 من تقديم التظلم أسبوعالرصد فى هذه المادة ويمكن للطالب التعرف على نتيجة التظلم فى خالل 
 

 : نعم  MISمطلوب تكامل مع 

 

 بعد إعالن النتائج  موعد بداٌة طلب الخدمة:

 من تاريخ إعالن النتيجة أسبوعين  –خالل أسبوع  موعد نهاٌة طلب الخدمة:

 

 

 
    جميع الكليات ..(: -المستشفى الجامعً  –كلٌة  –جمٌع الكلٌات  –الجهة المعنٌة ) الجامعة 

   
  -أ متفرغ  –أستاذ  –أ مساعد  –مدرس  –م مساعد  –معٌد  –خرٌج  –طالب د علٌا  –الخدمة )طالب  بهذه المعنٌٌن

 طالب موظف ...(:
 

 

 الخدمة: على للحصول توافرها الواجب الشروط



 دفع المصاريف الخاصة بالتظلم  )تختلف قيمتها تبعا للكلية( -

 

 رسم التظلم للمادة بالجنٌه المصرى الكلٌة م
 02 هندسه شبرا  .1

  هندسه بنها  .0

 122 طب بٌطري  .3

  طب بشري  .4

  زراعه  .5

  اداب  .6

  تربٌه  .7

  حقوق  .8

  علوم  .9

  تربٌه رٌاضٌه  .12

  تربٌه نوعٌه  .11

  تمرٌض  .10

  حاسبات ومعلومات  .13

  تجارة  .14

 

 

 ال يوجد الخدمة: هذه لتنفٌذ المستندات المطلوب إرفاقها
 
 
 

 

 ال يوجد   الخدمة: هذه لتنفٌذ المطلوب تعبئتها وإرفاقها النماذج
 
 

 

 التوقٌتات /الفعلالقرار جهة التنفٌذ دورة الخدمة –الخدمة تنفٌذ خطوات
المتوقعة 
 )ٌوم عمل(

  تقدٌم المتقدم الطلب تقدٌم .1

مراجعة الطلب ورفعه الى وكٌل الكلٌة  .0
 لشئون التعلٌم والطالب

شئون التعلٌم 
 والطالب

 قبول .1
 رفض مع ذكر األسباب .0

 ٌوم 1

 ٌوم 1 التوجٌه للكنترولوكٌل الكلٌة لشئون  المختص توجٌه الطلب الى الكنترول .3



 التعلٌم والطالب 

)الرصد   عدم التعدٌل .1 الكنترول الرصدإلعادة متحانٌة مراجعة الورقة اإل .4
 صحٌح(

 مع ) ٌذكر التعدٌل التعدٌل  .0
 (تصحٌح الكنترول شٌت

 

 ٌوم 3

 ٌوم  1 اإلرسال الكنترول الى الوكٌل لإلعتمادإرسال نتٌجة الفحص  .5

وكٌل الكلٌة لشئون  أعنماد التعدٌل )إن وجد( .6
 التعلٌم والطالب

 ٌوم  1 إعتماد وكٌل الكلٌة

  ارسال النتٌجه من خالل االٌمٌل النظام اخطار الطالب .7

 

 مالحظات:
 ٌتم اإلعالن عن نتٌجة التظلم خالل أسبوع من تارٌخ التقدم وٌتم تعدٌل النتٌجة فً حاله إٌجابٌه التظلم. -1

% ٌتم وضعها فً 75% من المبلػ المدفوع ألستاذ الماده الذي ٌقوم باعاده التصحٌح ونسبه 05ٌتم خصم   -0

 صندوق خاص بالخدمات الطالبٌه فً حاله عدم أحقٌه الطالب فً تعدٌل النتٌجه

 مره ثانٌه % الً الطالب75نتٌجه ٌتم رد نسبه فً حاله أحقٌه الطالب فً تعدٌل ال -3
 
 
 

 


