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 آلية الجعانل نع ثظلهات الطلاب

   -القبول والتحويل : إجراءاتالتظلمات من 

فتح باا  التلمساال لمطاال   اار السيناولاا فان النرناامج لسا ع ا انون عيائ  عاالن نتاا ج  -1
 الينول بالنرنامج.

 تي م التلمسال لوكال الكمية لذؤون التعميم والطال  . -2
ا عماا  قاارا  مجمااس  -3 يااتم رراار التلمسااال وفحرااما مااا قداام  ااؤون التعماايم والطااال  بشااا  

 الكمية  وكتابة تيرير بذلك و فعه  لوكال الكمية لذؤون الطال .
تائ  انون الطاال  بالكمياة هعالممام يتم  بالغ الطاال  ماا لاالل التوااال الاو قن ما  م  -4

 بشتا ج التلمسال.

  -آلية تظلمات الطالب من درجات االختبارات :

يتياا م الطالاائ لااالل ن اانوعاا مااا جمااو  الشتيجااة بطماائ  لاا  الدااا  ا  ااتا  الاا كتو  وكااال  -
الكمية لذنون التعميم والطال  متزسشا   نته ف   عادع  ا  د جال مير  نو نكثر )يداساما 

طالاائو والااذو ييااوم  اايادته بشرالتااه لذاانون الطااال  إلعاا اد اإل ااتسا ع الخااااة بااذلك بعاا  ال
  اد الر وم السير ع )طبيا ليرا ال مجمس الجامعة ف  هذا الذأنو وإعالن نتيجة اهلتساا  

 لمطالئ بع  ن نوعاا آلريا متزسشا د جة الذفوي والتطنيين والتحريري .
وكال الكمية لذنون التعميم والطال  بتوجيه اإل تسا ع  ل    يس ييوم الدا  ا  تا  ال كتو   -

 الكشترول السختص ببحث الشياط اآلتية:
التأكا  مااا ترااحيح كاال نجاازا  الدااؤال وواا  ال  جااة دالاال دا اارع وي ااون مجسوعمااا مطاااب   -

ل  جة الدؤال والت  تساز بوااعما دالال مربا  وفا  رالاة عا م تراحيح  اؤال نو جاز  مشاه 
 ن تا  السادع لترحيحه وفيا لشسو ج اجابة يطمئ ما ا تا  السادع. ُيدت ع 

التأك  ما نيل جسي  د جال ا  نمة عم   الف كرا ة اإلجابة والتأك  ما مطابيتما له وف   -
رالة نيل د جاة  اؤال  لا   االف الكرا اة بخيساة لطاأ ياتم تراوينما بسعرفاة الكشتارول بيمام 

 مغاير.
د جال ا  نمة با  قام والتفخيط )وف  رالاة وجاود لطاأ فا  الجسا  التأك  ما احة مجسون  -

 ييوم الكشترول بشعادع الجس  بيمم مختمفو.
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التأك  ما مطابية ميام ال  جة عم  الكرا ة ل  جاة التحريارو طبياا لال حاة الكمياة )هبا  ماا  -
د جاة كتابة ميام ال  جة عما  كال كرا اة ماا قنال السراححو وفا  رالاة وجاود  لاتالف فا  

السيام عا د جة الال حة ييوم الكشترول السختص با ت عا  ن تا  الساادع والاذي يياوم بعسال 
تغاار نررا   لم  جال ويحاط وكال الكمية لذنون التعميم والطال  بذلك والذو با و   يحايط 

 عسا  الكمية و  يس اليدم السختص بالواقعة لسش  تكرا ها.
 لمطال  وإعادع  ا ها مرع نلرو. التأك  ما وجود د جة عسمن/ فوي  -

  يح  لمطالئ نن ييوم باإلطالن عم  كرا ة اإلجاباة ونساو ج اإلجاباة فا  رزاو  لجشاة
ير   بتذ امما قرا  ما مجمس الكمية . وياتم  فا  هاذ  اآللياة لمداا  ا  اتا  الا كتو  

 نا ئ   يس الجامعة لذنون التعميم والطال  بع  موافية مجمس الكمية.
  ا بالزيادع نو الشيران ف  رالة و جود  لتالف ف  نتيجة الطالئ ف  مير  نو نكثر  وا  

والت  يترتئ عماما تع يل نتيجة الطالئ ترف  مذكرع ما   ايس الكشتارول السخاتص  لا  
وكال الكمية لذنون التعميم والطال  والذو ب و   يرفعما  ل  عسا  الكمية لعرااما عما  

 مجمس الكمية.
 الكميااة بمااذا الذااان عماا  الدااا  ا  ااتا  الاا كتو  نا اائ   اايس  يااتم عاارا قاارا  مجمااس

 الجامعة لذنون التعميم والطال  إلتخا  ما يمزم.
  بع  موافية الدا  ا  تا  نا ئ   يس الجامعة عم  السواون يتم تع يل نتيجاة الطالائ

بالكذوف الخاااة بالشتاا ج بسعرفاة   ايس الكشتارول وتنماة  دا ع التداجال واهمتحاناال 
بالجامعة لتع يل نتيجاة الكذاوف الخاااة بماا وينماة الطالائ بشتيجاة الاتلمم ماا لاالل 
 دا ع  ااانون التعمااايم الطاااال  والتوميااا  باااالعمم. يياااوم الطالااائ با اااترداد   اااوم ميساااة 
اهلتسا  لمسيار / لمسيار ال الاذي تام تراويبه فا  ااالح الطالائ بعا  نن يياوم ب تاباة 

 لكمية.طمئ لمدا  ا  تا  ال كتو  عسا  ا

 آلية نراجعة سياسات وإجراءات القبول والجحويل والجظلهات
 تجتس  لجشة  ؤون التعميم والطال  فن اه نون ا ول ما  مر  نتسنر كل عام. -1
 تراج  المجشة معايار التحويالل والتلمسال وتيترح تع يالتما . -2
 يرف  تيرير بالتع يالل السيتررة لسجمس الكمية هعتسادها. -3
 بع  موافية مجمس الكمية يتم اهعالن عا معايار التحويالل والتلمسال الج ي ع وتطنييما. -4
 


