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 (لتماساتاإل)من نتائج اإلمتحانات تظلمات الطالب  إجراءات

وتلقى الشكاوى من الطالب  )اإللتماسات( التظلمات عمل خطوات تبدأ  -1

عقب اعتماد عميد المعهد للنتيجة الطالب وإعالنها وإعالن فتح باب 

ميعاد و( االلتماسات)التظلمات للطالب وتحديد ميعاد غلق باب التظلمات 

 .إعالن نتيجتها

الطالب إلى مكتب شئون الطالب للموظف المختص لعمل يتوجه   -0

 :التظلمات كاألتي

o للتظلمات الرسوم لدفع إيصال الطالب بإعطاء المختص الموظف يقوم 

 (.جنيه011) وقدرها

o يتوجه الطالب إلى خزينة المعهد لدفع الرسوم ويستلم إيصال دفع الرسوم. 

o ملئ استمارة يتوجه الطالب إلى موظف التظلمات ويسلم اإليصال وي

 .التظلمات الخاصة به وتسليمها إلى الموظف

o  ستمارة التظلمات  وإرفاق اإليصاالت بهاإستالم إيقوم الموظف ب. 

o  يتم تجميع جميع التظلمات المقدمة من الطالب من بعد انتهاء الفترة

 .المحددة للتظلمات وعمل كشف بجميع التظلمات الخاصة بالطالب

o بالتظلمات مرفق بها أصل استمارة التظلم  يتم تسليم الكشوف الخاصة

 .وإيصاالت الدفع وتسليمها إلى رئيس الكنترول

 وأعاده الكنترول داخل الطالب من ألمقدمه التظلمات في النظر يتم  -3

  الكنترول. رئيس برئاسة بالطالب الخاصة اإلجابة كراسه مراجعه
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 الطالب يتم عرضدمة من بعد انتهاء الكنترول النظر في التظلمات المق  -4

عتمادها من وكيل المعهد ثم العرض النهائي على عميد المعهد إالنتيجة و

 العتمادها

يتم إعالن نتيجة التظلمات للطالب وفى حاله قبول التظلم وتعديل النتيجة   -5

 .للطالب يكون له الحق في استرداد قيمه التظلم

ص بعمل عتماد النتيجة من عميد المعهد يقوم الموظف المختإبعد   -9

لتماسات( المقدمة  بعددها في كل قسم وأعداد إحصائية عن  التظلمات )اإل

التظلمات االلتماسات التي تم تعديلها والتي لم يتم تعديلها واعتمادها من 

 .عميد المعهد

( تالب المقدمون التظلمات)االلتماسايتم حفظ الكشوف الخاصة بالط  -7

حفظ  شئون الطالب وأيضا  ادراه إحصائية بالملفات الخاصة بها واإل

 ةدراإات( وإيصال الدفع بملف كل طالب بلتماسستمارات التظلمات )اإلإ

 .شئون الطالب

 

 رئيس مجلس اإلدارة وعميد المعهد 

 بو المجدأجمال الدين على / د.أ
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