قواعد االلتماسات والتظلمات لطالب الدراسات العليا
ررصً من الكمية عمى مرم ة طصلب الدراسصت العميص وعمى أ قيتو فى التقدم بصلتظمم إلدارة

الكمية بصلنسبة لنتيجة االمت صن فمقد تم وضع القواعد واإلجراءات التصلية:
والًال  :االلتماسات عن نتائج االمتحانات:

 - 1يتم قبول التمصس طمبة الدراسصت العميص عن نتيجة االمت صن فيمص ال يتعدى  15يوم من تصريخ

ظيور نتيجة االمت صن.

 - 2يتم س ب استمصرة االلتمصس من إدارة الدراسصت العميص مع دفع الرسوم المست قة لذلك والتي
يقرىص مجمس الجصمعة -يتم إيداعيص برندوق الدراسصت العميص) سصبصت خصصة) .

 - 3يتم تجميع التمصسصت المقررات وعرضيص عمى السيد األستصذ الدكتور وكيل الكمية للدراسصت
العميص والب وث والذي بدوره يرسميص إلى رؤسصء الكنترول لممراجعة واإلفصدة.

 - 4يقوم رئيس الكنترول بمراجعة ورقة اإلجصبة لمتأكد من مجموع الدرجصت وأن ىنصك درجة لكل

سؤال ويعتمد استمصرة االلتمصس بعد كتصبة أنو ال يوجد تغيير أو أن ىنصك تغيير واذا كصن يوجد خطأ

لرصلح الطصلب يتم كتصبة الدرجة الجديدة بعد التغير.

 - 5يرسل رئيس الكنترول االلتمصسصت إلى األستصذ الدكتور وكيل الكمية لالعتمصد ويتم تغيير

النتيجة فى صلة أن ىنصك تغيير عمى أن يوقع أ.د .وكيل الكمية فى كشوف النتصئج بجصنب التغيير
مع توضيح أن ىذا التغيير نتيجة إلجراءات االلتمصس.

 - 6تنطبق ىذه القواعد عمى امت صنصت تمييدي مصجستير تمييدي دكتوراة تأىيمي دكتوراه.
ثانيا :ى تظلمات خرى لطالب الدراسات العليا
 -1يتقدم الطصلب بصلتظمم مكتوب لسكرتصرية أ.د .وكيل الكمية لمدراسصت العميص والب وث.
 -2يتم دراسة التظمم وأخذ القرار المنصسب مع إعالم الطصلب بصلنتيجة.

وكيل الكمية لمدراسصت العميص والب وث
أ.د/عصدل السيد أبوزيد
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 رٙذف اٌىٍ١خ اٌ ٝاٌٛطٛي اٌ ٝرمذ ُ٠خذِبرٙب ثأػٍِ ٝغز ٚ ٜٛرشغغ اٌىٍ١خ ٌزمٍ ً١ا ٜأصش عٍج ٝػٍ ٝؽ١بح اٌطالة
ف ٝاٌىٍ١خ.
 رزؼّٓ ئعشاءاد شىب ٜٚاٌطالة رغز٠خ ساعؼخ ِٓ اٌطالة ػٓ اٌخذِبد اٌز ٝرمذِٙب اٌىٍ١خ
٘ زٖ اٌؼٍّ١خ رؼزجش ِظذسا ٘بِب ٌزؾغ ٓ١اٌخذِبد اٌز ٝرمذِٙب اٌىٍ١خ ٌطالثٙب ٚفؾض شىٛاُ٘ ٚاالعزغبثخ ألٜ
ٔز١غخ ٠غفش ػٕٙب اٌزؾم١ك ف٘ ٝزٖ اٌشىب.ٜٚ
 أْ ٠ىٌ ْٛذ ٜاٌىٍ١خ ٔظبَ ربثغ ٌالعزبر اٌذوزٛس ٚو ً١اٌىٍ١خ ٌشئ ْٛاٌطالة ٚاٌزؼٍ٠ٚ ُ١ؼّٓ عشػخ اٌجذ فٝ
اٌشى ٜٛاٌّمذِخ ِٓ اٌطالة .
 اٌغش٠خ اٌىبٍِخ ٌٍشىبٚ ٜٚػذَ رؼشس اٌطبٌت ثغجت شىٛاٖ .
٠ زُ رشىٌ ً١غٕخ ٌزٍمٚ ٟفؾض شىب ٜٚاٌطالة ثشئبعخ ٚو ً١اٌىٍ١خ ٌشئ ْٛاٌزؼٍٚ ُ١اٌطالة ٚػؼ٠ٛخ ػؼ١٘ ٛئخ
رذس٠ظ ِٓ وً لغُ ػٍّ ٟػٍ ٝأْ رؼشع اٌؾبالد اٌز ٟرشد اٌٙ١ب ٌالؽبؽخ أ ٚارخبر االعشاء إٌّبعت ػٌٍ ٝغٕخ
شئ ْٛاٌطالة ثظفخ دائّخ ٚشٙش٠ب ٚرىٌ ْٛذٙ٠ب ِٙبَ ِؾذدح ػٍ ٝاٌٛعٗ اٌزبٌ-: ٟ
٠ -1غت رمذ ُ٠اٌشى ٜٛثّغشد ؽذٚس اٌّشىٍخ ٠ٚغزضٕ ِٓ ٝرٌه ثؼغ اٌؾبالد اٌخبطخ ؽغت ؽج١ؼخ اٌّشىٍخ
٠ٚغت سفغ اٌشى ٜٛف ٝألشة فشطخ اٌ ٝأؽذ أػؼبء ٌغٕخ اٌشىب ٜٚأٚ ٚػؼٙب ف ٝأؽذ طٕبد٠ك اٌشىبٜٚ
اٌّٛعٛدح ف ٝااللغبَ اٌؼٍّ١خ ٚاإلداس٠خ ثبٌىٍ١خ ثؼذ ٍِٝء ئعزّبسح اٌشى ٜٛاٌز٠ ٝزُ اٌؾظٛي ػٍٙ١ب ِٓ ِىزت
اٌشىب ٜٚأ ِٓ ٚاٌّٛلغ االٌىزش ٝٔٚاٌخبص ثبٌىٍ١خ أٚ ٚؽذح ػّبْ اٌغٛدح.
٠ -2غت االٌزضاَ ثٙزا اإلؽبس اٌضِِٕ ٝبػذا ٚلذ رم ُ١١اٌطالة ٚاالِزؾبٔبد أ ٚأعبصاد اٌغبدح اػؼبء ٘١ئخ
اٌزذس٠ظ ثبٌىٍ١خٚ .ئرا سأِ ٜؾمك اٌشى ٜٛأٙب رؾزبط اٌٚ ٝلذ اوضش ٌفؾظٙب ف١غت اْ ٠مذَ اٌزجش٠ش ٌٍطبٌت
ثزمش٠ش ِىزٛة.
اخزصبصبد ٌجٕخ شىبوي اٌطالة -:
 اعزمجبي شىب ٜٚاٌطالة ٚرغغٍٙ١ب  ٚرٛعّٙٙ١ب ئٌ ٟئعشاءاد اٌزمذَ ٌؾٍٙب  ٚوزٌه ِزبثؼخ اإلعشاءد اٌّزجؼخ ٌٍؾً
ؽجمب ٌٍّخطؾ اٌّشفك.
 ػًّ ئؽظبئ١خ ثٕٙب٠خ وً فظً دساع ٟػٓ ِغبالد اٌشىب ٞٚثىً لغُ ِٓ ألغبَ اٌىٍ١خ  ٚسفؼٙب ئٌ ٟاٌغ١ذ  ٚوً١
اٌىٍ١خ ٌشئ ْٛاٌزؼٍ ٚ ُ١اٌطالة ٌألعزششبد ثٙب ف ٟرؾغٔ ٓ١ظُ أداء اٌجشاِظ اٌزؼٍ١ّ١خ  ٚاٌخذِبد اٌزبثؼخ ٌٙب.
ئٔشبء عغً ٌشىب ٞٚاٌطالة ثىً لغُ ِٓ األلغبَ اٌؼٍّ١خ ٠زُ ف ٗ١رذِ ٓ٠ٚؼّ ْٛاٌشىبٚ ٞٚربس٠خ اعزمجبٌٙب ٚ
ِزبثؼخ ئعشاءاد ؽٍٙب ؽجمب ٌٍّٕٛرط اٌّشفك.
 ارخبر األعشاءاد اٌالصِخ ٌؾً اٌشىب ،ٞٚػٍ ٟأْ ٠شاػ ٟف ٟؽبالد اٌؾٍٛي اٌز ٟرزطٍت ِٛافمخ ِغٍظ اٌمغُ ،أْ
٠فٛع ِغٍظ اٌمغُ سئ١ظ اٌمغُ ف ٟارخبر ئعشاءاد ؽً اٌّشىٍخ د ْٚاإلٔزظبس ٌّٛػذ اٌّغٍظ  ٚرٌه ٌغشػخ
اٌجذ ف ٟاٌشىب.ٞٚ
 ػًّ ئؽظبئ١خ ثشىب ٞٚؽالة اٌمغُ ثٕٙب٠خ وً فظً دساع ٚ ٚ ٟئػذاد رمش٠ش ثّب رُ ارخبرٖ ِٓ ئعشاءاد ٌؾٍٙب
 ٚسفؼّٙب ئٌ ٟاٌغ١ذ  ٚو ً١اٌىٍ١خ ٌشئ ْٛاٌزؼٍ ٚ ُ١اٌطالة ٌألعزششبد ثٙب فٚ ٟػغ اٌىٍ١خ ٌٕظُ  ٚع١بعبد
رؾغ ٓ١أداء اٌجشاِظ اٌزؼٍ١ّ١خ اٌز٠ ٟمذِٙب اٌمغُ  ٚاٌخذِبد اٌزبثؼخ ٌٙب.
 ئٔشبء عغً شىب ٞٚاٌطالة ( ٚسل ٚ ٟئٌىزش٠ ٚ )ٟٔٚخزض :ثزذ ٓ٠ٚشىب ٞٚاٌطالة ِ ٚزبثؼخ ئعشاءاد ؽٍٙب
ؽجمب ٌٍّخطؾ اٌّشفك.ئػالَ اٌطبٌت ثبٌشد ػٍ ٟشىٛاٖ ف ٟخالي خّغخ أ٠بَ ػًّ.
 ف ٟاٌؾبالد اٌز ٟرزطٍت ِٛافمخ ِغٍظ اٌمغُ أ ٚاٌىٍ١خ ٠زُ ئػالَ اٌطبٌت ِمزشػ لشاس ؽً اٌّشىٍخ ؽبي الزشاؽٗ
ِٓ لجً سئ١ظ اٌمغُ ثّٛعت اٌزف٠ٛغ٠ ٚ ،زُ ئػالِٗ ثؼذ ئلشاسٖ  ٚاػزّبدٖ ِٓ اٌّغبٌظ اٌّزخظظخ.
 ف ٟاٌؾبٌخ األخ١شح رزٛلف ِذح اإلػالَ ػٍ ٟعشػخ رفذَ اٌطبٌت ثشىٛاٖ ٚ .ػٍ٠ ٗ١غت أْ رىِٛ ْٛاػ١ذ ِغبٌظ
األلغبَ  ٚاٌىٍ١خ ِؼٍٕخ ٌٍطالة.
اٌذوس اٌزي يمىَ ثه ِىزت وويً اٌىٍيخ يشًّ إٌمبط اٌزبٌيخ -:
 ِشالجخ ئعشاءاد اٌزؼبًِ ِغ شىب ٜٚاٌطالة ٚرمذ ُ٠رمش٠ش عٕ ٜٛػٕٙب. رمذ ُ٠إٌظبئؼ ٚاإلسشبداد اٌّخزٍفخ ٌٍطالة ػٓ و١ف١خ رمذ ُ٠اٌشىب.ٜٚ رمذ ُ٠إٌظؼ ٚاإلسشبد ٚرذس٠ت ِٕغمٛا اٌشىبٌ ٜٚى١ف١خ اٌزؼبًِ ِغ اٌّشبوً اٌّخزٍفخ. ػمذ اعزّبػبد دٚس٠خ ٌٍغبدح إٌّغمٌّٕ ٓ١بلشخ اٌّشبوً اٌّٛعٛدح ث ٓ١اٌطالة ف ٝاٌىٍ١خ ٚو١ف١خ ؽً ٘زٖ اٌّشبوًٚاٌّّبسعبد اٌّضٌٍٍ ٝزؼبًِ ِؼٙب.
 اٌزأوذ ِٓ اْ االلغبَ اٌؼٍّ١خ ثبٌىٍ١خ رزؼبِ ْٚغ اٌّؾممٚ ٓ١رزمجً ٔزبئظ اٌزؾم١مبد ف ٝاٌّشؽٍخ األ٠ٚ ، ٌٝٚم َٛاٌغ١ذٚو ً١اٌىٍ١خ اٌّؼٕ ٝثىزبثخ رمش٠ش اٌ ٝاٌغ١ذ االعزبر اٌذوزٛس /ػّ١ذ اٌىٍ١خ ػٓ اٌؾبالد اٌز ٝال ٠ؾذس فٙ١ب ِضً ٘زا
اٌزؼب. ْٚ
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دوس ِٕسك اٌشىبوي يشًّ إٌمبط اٌزبٌيخ -:
أ -رُ رؾذ٠ذ ِٕغك ٌٍزؼبًِ وً ِٓ وً لغُ ػٌٍٍّ ٝزؼبًِ ِغ شىب ٜٚاٌطالة ٠ٚىّ٘ ْٛضح ٚطً ث ٓ١اٌطٍجخ
ٚأػؼبء ٘١ئخ اٌزذس٠ظ ثبٌمغُ ٠ٚم َٛثزمذ ُ٠إٌظبئؼ اٌّزؼٍمخ ثى١ف١خ اٌزؼبًِ ِغ شىب ٜٚاٌطالة.
ة٠ -م َٛثفؾض شىب ٜٚاٌّشؽٍخ األ٠ٚ ٌٝٚششف ػٍ ٝرٕف١ز أٔ ٜزبئظ ٌؼٍّ١خ اٌزؾم١ك ثبٌزؼبِ ْٚغ اٌغبدح أػؼبء
٘١غخ اٌزذس٠ظ ثبٌمغُ اٌؼٍّ.ٝ
عـ٠ -زُ االعزؼبٔخ ثٗ ف ٝرؾم١مبد اٌّشؽٍخ اٌضبٔ١خ ثبٌزٕغ١ك ِغ ٚو ً١اٌىٍ١خ ٌشئ ْٛاٌطالة.
دـ ٠م َٛثزغّ١غ وبفخ اٌّؼٍِٛبد ػٓ اٌشىب ٜٚغ١ش اٌشعّ١خ ٚاٌز٠ ٝؾزٙ٠ٛب اٌزمش٠ش اٌغٕ ٜٛاٌز٠ ٜؼذٖ ٚو ً١اٌىٍ١خ
ٌشئ ْٛاٌزؼٍٚ ُ١اٌطالة أٚ ٚو ً١اٌىٍ١خ ٌشئ ْٛاٌذساعبد اٌؼٍ١ب ٚاٌجؾٛس.
أٌيبد رمذيُ اٌشىبوي و اٌّمزشحبد و طشق اٌزعبًِ ِعهب
شىبوٌ اٌطالة رسزمجً ِٓ خالي -:
 .1طٕذٚق شىب ٞٚاٌطالة (طٕذٚق داخً سػب٠خ اٌشجبةٚ -طٕذٚق أخش داخً ِىزت اٌغ١ذ األعزبر اٌذوزٛس/
ٚو ً١اٌىٍ١خ ٌشئ ْٛاٌزؼٍٚ ُ١اٌطالةٚ ,داخً ِىزت اٌغ١ذ األعزبر اٌذوزٛس /ػّ١ذ اٌىٍ١خ)
 ِٓ .2خالي سؤعبء األلغبَ اٌؼٍّ١خ ِجبششح ئِب وزبثخ ٚئِب شفب٘١خ (ٛ٠عذ طٕذٚق ثىً لغُ ػٍّ)ٟ
 ِٓ .3خالي ئعزّبػبد اٌش٠بدح ِغ اٌغبدح األعبرزح أػؼبء ٘١ئخ اٌزذس٠ظ ثبٌّغّٛػبد اٌطالث١خ
 ِٓ .4خالي ؽالة اإلرؾبد .
 ِٓ .5خالي ِٛلغ اٌىٍ١خ .
ّ٠ .6ىٕه ئسعبي اٌشىب ٞٚػٍ ٟاألعزبر اٌذوزٛسٚ /و ً١اٌىٍ١خ ٌشئ ْٛاٌزؼٍٚ ُ١اٌطالة.
رشًّ آٌيخ اٌزمذَ ثبٌشىىٌ اٌضىاثظ و اإلجشاءاد اٌزبٌيخ :
ةِ .ؼب١٠ش اٌزمذَ ثبٌشىب:ٞٚ
■ اٌشىىي :
٘ ٝرؼج١ش ػٓ ػذَ اٌشػب ػٓ عبٔت ِٓ عٛأت اٌخذِبد اٌز ٟرمذَ ئٌ ٝاٌطالة ِٓ لجً اٌىٍ١خ .لذ رزظً
اٌشىب ٜٚثّب  :ٍٟ٠اٌمظٛس ف ٟاإلعشاءاد اإلداس٠خ؛ اٌمظٛس إٌبرظ ػٓ ػذَ اٌٛفبء ثبإلٌزضاِبد  ٚاٌٍٛائؼ اٌخبطخ
ثبٌؼٍّ١خ اٌزؼٍ١ّ١خ أ ٚغ١ش٘ب ِٓ اٌخذِبد اٌز ٝرمذِٙب اٌىٍ١خ؛  ٚاٌمظٛس ف ٟئرخبر لشاس فّ١ب عجك ف ٟغؼ ْٛفزشح
صِٕ١خ ِؼمٌٛخ.
■ ٚال ّ٠ىٓ اٌشى ٜٛثأ ٞؽبي ِٓ اٌمشاساد االوبد١ّ٠خ اٌز ٝرزخز٘ب اٌىٍ١خ .فؼذَ اٌشػب ػٓ ِضً ٘زٖ األِٛس ّ٠ىٓ
أْ ٠ؼبٌظ ف ٟئؽبس ئعشاءاد اٌزمذَ ثبٌزّبعبد ِٕفظٍخ.
■ و١ف رغزخذَ اٌىٍ١خ ٚعٙخ ٔظش اٌطالة ٌزؾغ ٓ١خذِبرٙب ؟
رمذس اٌىٍ١خ أساء اٌطالة ٌزؾغ ٓ١اٌخذِبد اٌّمذِخ ٌٌ . ُٙزا فمجً اٌزمذَ ثشىب ٜٚسعّ١خ٠ ،غت اْ رفىش ف ٟؽشق
أخشٌ ٜؼشع ا٢ساء اٌخبطخ ثه .ػٌٍ ٝغبْ ارؾبد اٌطالة ،ػٍ ٟعج ً١اٌّضبي ،ؽ١ش ثٙب ِّضٌٍٍ ٓ١طالة ّ٠ىٓ أْ
٠غبػذٚنّ٠ .ىٕه أ٠ؼب أْ رأخز ف ٟاإلػزجبس أْ ٕ٘بن ئعشاءاد غ١ش سعّ١خ ٌّؾبٌٚخ ؽً شىٛانٚ .رظجؼ
اٌشى ٜٛسعّ١خ ئرا لذِذ اٌ ٝأؽذ اٌمبدح األوبدِ( ٓ١١سؤعبء األلغبَ أ ٚاٌٛوالء أ ٚاٌؼّ١ذ) ،أ ٚئٌِ ٝىزت اٌشىبٜٚ
ثبٌىٍ١خ.
■ لجً اٌزمذَ ثشىىان:
ال ّ٠ىٓ أْ رى ْٛاٌشىِ ٜٛغٌٛٙخ اٌّظذس (غ١ش ِغّبح) .فارا وبْ ٌذ٠ه شى٠ ٜٛغت أْ رمذِٙب ثٕفغه١ٌٚ ،ظ أٜ
شخض آخش .فارا روشد ئعُ شخض أ ٚأشخبص آخش ٓ٠ف ٟاٌشى ،ٜٛفاْ ٌ ُٙاٌؾك فِ ٟؼشفخ ِب ٠مبي ػٕ ُٙفٟ
ألشة ٚلذ ِّىِٓٚ ،ؼشفخ طبؽت اٌشى ٚ .ٜٛع١إخز ف ٟاإلػزجبس ؽغبع١خ اٌشى ِٓ ٞٛلجً اٌشخض اٌز٠ ٞزبثغ
شىٛان ِٓ ِىزت اٌشىب ٌٓٚ .ٞٚرزؼشع أل ٜرّ١١ض أِ ٚؼبٔبح ٔز١غخ رمذ ُ٠اٌشى.ٜٛ
■ ٠غت ػٍ١ه أال رزٛلغ أْ اٌشى ٜٛدائّب عزأر ٝثبٌٕزبئظ اٌز ٟرشػ١ه .فزمذ ُ٠ثؼغ اٌخذِبد ّ٠ىٓ أْ ٠ؼزّذ ػٍٝ
اٌّٛاسد أ ٚاٌمشاساد اٌّزؼٍمخ ثبٌغ١بعبد اٌؼبِخ ػٍِ ٟغز ٞٛاٌىٍ١خ أ ٚؽز ٝػٍ ٝاٌّغز ٜٛاٌمِٚ .ِٟٛغ رٌه فاْ
وً شى ٜٛعٛف ٠زُ إٌظش فٙ١ب ثؼٕب٠خ ٚ ،ع١زُ ئثالغه ثأعجبة أ ٞلشاس ٠زخز .وّب أْ ٕ٘بن آٌ١بد ٌزمذ ُ٠ئٌزّبط
آخشئرا وٕذ ال رضاي غ١ش ساع.
ج .إجشاءاد اٌزمذَ ثبٌشىبوٌ:
■ و١ف رزمذَ ثشىٛانٕ٘ :بن ػذد ِٓ اٌخطٛاد إلعشاء اٌشىب ، ٜٚػٍ ٝإٌؾ ٛاٌّج-:ٓ١
اٌخطىح  : 1رىجه إًٌ صٕذوق شىبوي اٌطالة .
  ِٓٚاٌّ ُٙاٌزمذَ ثشىٛان ف ٟألشة ٚلذ ِّىٓ ِ ٚؼمٛي ثؼذ ؽذٚس اٌّشىٍخ .فجزٌه ّ٠ىٓ رظٕ١ف اٌّشىٍخٌٍذخٛي ف ٟئعشاءاد اٌؾً اإلداس٠خ ثألظ ٟثغشػخ ِّىٕخ .فمذ ٠ى ِٓ ْٛاٌظؼت ئػبدح األِٛس اٌٚ ٝػؼٙب
اٌظؾ١ؼ ٔز١غخ اٌزأخ١ش ف ٝرمذ ُ٠اٌشى.ٜٛ
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ّ٠ىٕه اٌؾظٛي ػٍ ٝاعزشبسح ِٓ ٌغٕخ اٌشىب ٞٚئرا وٕذ ال رؼشف و١فخ اٌزمذَ ٌٍشى ،ٜٛأ ٚوٕذ غ١ش لبدس ػٍٝ
ؽً اٌشى ٜٛثظٛسح غ١ش سعّ١خ أ ٚأٔه ِّبٔغ أ ٚغ١ش ساغت ف ٟاٌزٛعٗ ئٌ ٟاٌشخض أ ٚاألشخبص اٌّغإٌٓ١
أل ٜعجت ِٓ االعجبة.
لذ ٠ىِٕ :ْٛغك اٌجشٔبِظ ،ػؼ١٘ ٛئخ اٌزذس٠ظِّ ،ضً اٌجشٔبِظ ِٓ اٌطالةٚ ،ارؾبد اٌطٍجخٚ ،ؽذح سػب٠خ اٌطالة
أِ ٚىزت ٌٍشىب ٜٚلبدسا ػٍِ ٝغبػذره فزٛعخ اٌِ ٗ١جبششح .
اٌخطىح  : 2ارا وٕذ ِب رضاي غ١ش ساع ثؼذ ارخبرن اٌخطٛاد األ ٌٝٚأ ٚثؼذ اٌزٛعٗ ٌٍشخض اٌّغإٚي اٌّجبشش،
رؾذس ٌشئ١ظ اٌمغُ أ ٚاٌّغئٛي ػٓ رمذ ُ٠اٌخذِخ .فمذ ٠ى ِٓ ْٛاٌّّىٓ اٌزؼبًِ ِغ اٌشى ٜٛثشىً غ١ش سعّ.ٟ
اٌخطىح  : 3ارا وٕذ غ١ش لبدس ػٍ ٝؽً شىٛان ثطشق غ١ش سعّ١خ ِٓ خالي إٌّبلشخ ٚاٌزٛػ١ؼّ٠ ،ىٕه اٌزمذَ
ثشى ٜٛسعّ١خ ئٌ ٟوجبس اٌّغئ ٓ١ٌٛر ٞٚاٌظٍخ ،أ ٚػٓ ؽش٠ك ٌغٕخ اٌشىب٠ ٚ .ٜٚغت أْ رمذَ اٌشى ٜٛاٌشعّ١خ
وزبثخّ٠ ٚ .ىٓ اٌؾظٛي ػٍّٛٔ ٟرط اٌشىٌ ِٓ ٜٛغٕخ اٌشىبٕ٘( ٜٚبن ِغئٚٛي ثىً لغُ)  .أّ٠ٚىٕه أْ رؼطٕ١ب
اٌزفبط ً١اٌزبٌ١خ ف ٟخطبة رؼؼٗ ف ٟطٕذٚق اٌشىب ٜٚثبٌمغُ :
طجيعه شىىان.
• ِب ٘ ٟاالعشاءاد أ ٚاألفؼبي ،اْ ٚعذد ٚ ،اٌز ٝلّذ ثارخبر٘ب ِٓ ِٓ لجً ٌؾً اٌشى ٜٛأ ٚأ ٞئعشاء رؼشفٗ لذ
رُ ِٓ عبٔت اٌىٍ.ٗ١
• أروش ِب رزٛلغ أْ ٠زُ اٌم١بَ ثٗ ٌؾً شىٛان.
• ّ٠ىٕه أْ رزٛلغ اٌؾظٛي ػٍ ٝسد ِىزٛة ػٍ ٝشىٛان ف ٟغؼ ْٛخّغخ أ٠بَ ِٓ ربس٠خ اعزالِٙب.
• ّ٠ىٕه اْ رزٛلغ أٗ ع١زُ ئػالِه ئرا وبْ ٕ٘بن رأخ١ش ػبسع ف ٟاٌزٛطً ئٌ ٝاعزٕزبط (ؽً) ثشأْ شىٛان.
• ئرا وبْ اٌشخض اٌز٠ ٞزبثغ شىٛان ٠ش ٞأٔٗ ِٓ األفؼً رٕبٌٙٚب ِٓ لجً شخض آخش ،أ ٚأٗ ٕ٠جغ ٟأْ رؼبٌظ فٟ
ئؽبس ثؼغ اإلعشاءاد األخش ،ٜفغ١زُ ئثالغه ثّب ٠زُ.
• ٚع١زُ اٌجؾش (اٌزؾم١ك) ف ٟشىٛان ف ٟأعشع ٚلذ ِّىٓ ف ٟؽذٚد اٌّٛاسد اٌّزبؽخ.
• عٛف ٠زُ ئثالغه ثٕزبئظ اٌزؾم١ك ٚأ ٞئعشاءاد ٠زؼ ٓ١ارخبر٘ب .فؼٍ ٝعج ً١اٌّضبيّ٠ ،ىٓ أْ رؾبي شىٛان ئٌٝ
ٌغٕخ شئ ْٛاٌطالة إلرخبر لشاس ٚ .لذ رزٍم ٝأ ٞاػززاس ،أ ٚئ٠ؼبػ ػٓ و١ف ٗ١رؾغ ٓ١األٔظّخ ف ٟاٌّغزمجً ٚ .ئرا
وبٔذ اٌىٍ ٗ١رش ٞػذَ ارخبر أ ٞئعشاء آخش فغ١زُ ئثالغه ثبألعجبة.
■ إرا وٕذ ال رزاي غيش ساض
ئرا وٕذ ال رضاي غ١ش ساع فٕ١جغ ٟأْ رؾذد وزبثخ أعجبة ػذَ سػبن  ٚرشعٍٙب ئٌٌ ٟغٕخ اٌشىب ٚ .ٞٚعزشفغ
ٌغٕخ اٌشىبٌ ٟ٘ ٚ ٞٚغٕخ ِٓ أػؼبء ٘١ئخ اٌزذس٠ظ٘ ٚ .زٖ اٌٍغٕخ عزشاعغ اٌشى ٚ ٞٛرؼغ رٛط١برٙب ٚ .لذ رذػُ
اٌٍغٕخ اإلعزغبثخ ٌشىٛان ٚ .لذ رغأي اٌّغئٛي اإلداس ٞثؼغ اٌج١بٔبد اإلػبف١خ( .لذ ٠زطٍت ؽً اٌشىٞٛ
اٌّشاعؼخ اٌخبسع١خ ؽ١ش ٠زُ سفؼٙب ئٌِ ٟىزت سئ١ظ اٌغبِؼخ).
■ اٌزظٍُ ِٓ ٔزيجخ رمييُ اٌّمشس :ف ٟؽبٌخ شىٛان ِٓ ٔز١غخ رمِ ُ١١مشس ،رم َٛاٌىٍ١خ ثبرخبر ػٛاثؾ ئػبدح رمُ١١
اٌّمشس ثّب ٠غّؼ ئػبدح ِشاعؼخ اٌذسعبد أ ٚئػبدح اٌزم ٚ ُ١١رٌه ف ٟػٛء ّٔبرط اإلعبثخ اٌّؼذح ٌٍّمشس ِٓ لجً
ِّزؾِٕٗ ٚ .غٍظ اٌىٍ١خ ٘ ٛاٌّخزض ثزمذ٠ش ِٛػٛػ١خ اٌشى ٚ ٞٛرمذ٠ش ِٓ ٠خزبس ٌٍّشاعؼخ ثّب ٠ؼّٓ اٌشفبف١خ.
 ٌٗ ٚأ٠ؼب أْ ٠خزبس أوضش ِٓ ٚاؽذ  ٚرٌه وٍٗ ؽجمب ٌزٛط١بد ٌغٕخ شئ ْٛاٌزؼٍ ٚ ُ١اٌطالة ٚاٌمٛاػذ إٌّظّخ ِٓ
لجً اداسح اٌغبِؼخ ٚ .ع١زُ ئػالِه ثٕزبئظ ػٍّ١خ اٌّشاعؼخ فٛس ئػزّبد اٌمشاس ثٙب ِٓ ِغٍظ اٌىٍ١خ.

الثذ أْ رىىْ اٌشىىي ِعشوفخ اٌّصذس وٌٓ يٍزفذ إًٌ اٌشىىي اٌّجهىٌخ
ّٔٛرط اٌزمذَ ثبٌشىٜٛ
سلُ اٌشىٜٛ
ِ .1عٍىِبد رخصه :
االعُ صالص* ٝ
اٌغٕظ (أض-ٝروش)
اٌّمشس – اٌجشٔبِظ
(اٌّغز – )ٜٛاٌشؼجخ
ػٕٛاْ االرظبي
ػٕٛاْ اٌجش٠ذ االٌىزشٝٔٚ
اٌزٍ١ف ْٛاالسػٝ
اٌزٍ١ف ْٛاٌّؾّٛي
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• ٠ىزت االعُ ٚػٕذ ؽٍت اٌطبٌت ٌٍغش٠خ ّ٠ىٓ االعزؼبػخ ثشلُ اٌشى ٜٛػٓ االعُ.
ِ .2ضّىْ اٌشىىي :
ً٘ ارخزد ا ٜاعشاء ػٓ شىٛان (رىٍّذ ِضال ِغ ِٕغك ِمشسن ا ٚاٌشخض اٌّغئٛي ػٓ رمذ ُ٠اٌخذِخ ػٓ
ِٛػٛع شىٛان ؟
ِب ٘ ٝاٌّؾظٍخ إٌٙبئ١خ اٌز ٝرش٠ذ٘ب ٌشىٛان
اٌزٛل١غ

اٌزبس٠خ

ِٓ فؼٍه اعزىًّ ػشع شىٛان ف ٟظٙش اٌٛسلخ– ٚاعزخذَ ٚسلخ اػبف١خ ارا دػذ اٌؼشٚسح.
ٍِحك -إٌّىرج اٌّمزشح ٌسجً شىبوي اٌطالة
اٌّغز ٜٛاٌشؼجخ
االعُ (صالص)ٝ
ِٛػٛع اٌشىٜٛ
اػالَ اٌطبٌت ثبٌشد





ربس٠خ اٌزمذَ ثبٌشىٜٛ

سلُ اٌشىٜٛ
اٌزٛل١غ

ربس٠خ

٠زُ اػالْ اٌطبٌت ثبٌشد ف ٝشىٛاٖ ف ٝخالي خّغخ ا٠بَ.
ف ٝاٌؾبالد اٌز ٝرزطٍت ِٛافمخ ِغٍظ اٌمغُ ا ٚاٌىٍ١خ ٠زُ اػالَ اٌطبٌت ثّمزشػ لشاس ؽً اٌّشىٍخ
ؽبي الزشاؽخ ِٓ لجً سئ١ظ اٌمغُ ثّٛعت اٌزف٠ٛغ ٠ٚ ،زُ اػالِخ ثؼذ الشاسح ٚاػزّبدح ِٓ
اٌّغبٌظ اٌّزخظظخ
ف ٝاٌؾبٌخ االخ١شح رزٛلف ِذح االػالَ ػٍ ٝعشػخ رمذَ اٌطبٌت ثشىٛاح
٠زُ اػالَ اٌطبٌت ثّٛاػ١ذ ِغبٌظ االلغبَ ٚاٌىٍ١خ٠ .5.شًّ ٘زا اٌغغً ٔغخخ ٚسل١خ ٚاخش ٜسلّ١خ
ػٍ ٝثشٔبِظ اوغً .

آٌيخ فحص شىبوٌ اٌطالة
اعبٌ١ت رٍم ٟاٌشىبٞٚ
 :1طٕبد٠ك اٌشىب ٞٚداخً اٌىٍ١خ :
 أِبَ سػب٠خ اٌشجبة
ِ ىزت اٌؼّ١ذ
ٚ و ً١اٌىٍ١خ ٌشئ ْٛاٌطالة
 ِٓ :2خالي ِىزت سؤعبء االلغبَ اٌؼٍّ١خ
 ِٓ :3خالي ئعزّبػبد اٌش٠بدح
:4اٌّٛلغ اإلٌىزشٟٔٚ
:5اٌجش٠ذ اإلٌىزشٌٍٛ ٟٔٚؽذح
pt. @yahoo.com
ِٕ:6زذ ٞاٌطالة
www..com
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اٌفزشح اٌضِٕ١خ ٌٍشد ػٍ ٟاٌشىبٞٚ

أعجٛع
اٌشد اٌّجبشش ا ٚخالي  72عبػخ فٟ
ؽبٌخ سفغ اٌشىب ٞٚاٌ ٟئداسح اٌىٍ١خ
اٌشد اٌّجبشش ا ٚخال ي  72عبػخ فٟ
ؽبٌخ سفغ اٌشىب ٞٚاٌ ٟئداسح اٌىٍ١خ
 72عبػخ
 72عبػخ
 48عبػخ

.1
.2
.3
.4
.5
.6
.7

اٌّسئىي عٓ رٕفيز اآلٌيخ:
ٌغٕخ فؾض اٌشىبٚ ٞٚاٌّمزشؽبد ثٛؽذح رم ُ٠ٛاالداء ٚػّبْ اٌغٛدح.
رٕجيه هبَ -:
ٌٓ ٍ٠زفذ ئٌ ٝاٌشىبِ ٜٚغٌٛٙخ اٌّظذس.
٠شاػ ٝوزبثخ ث١بٔبد ارظبي طبؽت اٌشى (ٜٛسلُ رٍ١ف ْٛأسػ – ٟثش٠ذ ئٌىزشٚ )ٟٔٚرٌه
ٌغشػخ اٌزٛاطً ث ٓ١أػؼبء اٌٍغٕخ ٚطبؽت اٌشى.ٜٛ
ئرا ٌُ ٠ز١غش ٌظبؽت اٌشى ٜٛرمذ ُ٠شىٛاٖ ثٕفغٗ ّ٠ىٓ ٌٗ ٚػؼٙب ف ٟأؽذ اٌظٕبد٠ك اٌّٛعٛدح
أؽذّ٘ب ثبٌىٍ١خ.
ّ٠ىٓ ٌظبؽت اٌشى ٜٛاالرظبي ثأػؼبء اٌٍغٕخ ػٍ ٝاٌجش٠ذ اإلٌىزش.ٟٔٚ
آلية فحص الشكاوى ومقتزحات طالب الدراسات العليا
وو ًال :
تى عًم صُذوق شكبوي ويقتشحبد نطالة انذساسبد انعهيب ورنك نعشض ويُبقشخ انشكبوي
انًقذيخ يٍ غالة انذساسبد انعهيب ،كًب تى عًم ثشيذ انكتشوَي نتهقي أي يقتشحبد أو
شكبوي نطالة انذساسبد انعهيب وانجحىث ثبنكهيخ ( )postgradfeedback@yahoo.com
وأيعبً يٍ أجم عشض يقتشحبتهى وإثذاء آسائهى عهي سيش انعًهيخ انتعهيًيخ ،وقذ تى وظع هزا
انصُذوق أيبو يكتت انذساسبد انعهيب ثبنًجُي اإلداسي نهكهيخ.
و قد تم تشكيل لجنة لفحص هذه الشكاوي والمقتزحات من السادة :
ااياًال :
إداسح انذساسبد انعهيبثبنكهيخ وثأششاف
يتى فتح انصُذوق كم أسجىعيٍ ثًعشفخ انسيذ/
انسيذ أ.د /.وكيم انكهيخ نشئىٌ انذساسبد انعهيب وانجحىث ،وفحصهب ثًعشفخ انهجُخ انًشكهخ
اعالِ.
الثا ًال :
تعشض انشكبوي عهي نجُخ شئىٌ انذساسبد انعهيب وانجحىث ثبنكهيخ التخبر يب يهضو يٍ قشاساد
َحى حم انًشكالد وانذساسخ انًقتشحبد.
رااعاًال  :انشكبوي انتي تشد عٍ غشيق انسبدح سوؤسبء األقسبو أو تسهى يذويبً أو عٍ غشيق
صُذوق انجشيذ أو انجشيذ اإلنكتشوَي تعشض عهي انهجُخ ألتخبر يب يهضو يٍ قشاساد.
امساًال :
يتى عشض ثعط هزِ انشكبوي في أجتًبع يجهس انكهيخ إرا نضو األيش ورنك نىظع انحهىل
انًقتشحخ نهب وأتخبر انالصو ثشأٌ حم هزِ انشكبوي .
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