
   

 

 

 

 

 

 قواعد االلتماسات و التظلمات لكلية السياحة و ادارة الفنادق
من الكلية علي مصلحة الطالب و علي احقيته في التقدم بالتظلم الدارة الكلية بالنسبة لنتيجة حرصا 

 التالية:امتحان تم وضع القواعد و االجراءات 

 :اوال : التظلمات من نتيجة االمتحانات
يوم من تاريخ ظهور نتيجة  11يتم قبول التماس الطالب عن نتيجة االمتحان فيما ال يتعدي  .1

 االمتحان

 جنيه للمقرر المطلوب 111يتم سحب استمارة التماس من سكرتيرة العميد مع دفع ) .2

 (فى الحسابات مراجعته

 الي رؤساء الكنترول للمراجعة و االفادة ويتم إرسالهاات و يتم تجميع التماسات المقرر .3

يقوم رئيس الكنترول بمراجعة ورقة االجابة للتاكد من مجموع الدرجات و ان هناك درجة  .4

لكل سؤال و يعتمد استمارة االلتماس بعد كتابة انه ال يوجد تغيير او ان هناك تغيير و اذا كان 

 الدرجة الجديدة بعد التغيير يوجد خطا لمصلحة الطالب يتم كتابة

الي االستاذ  النتيجة الجديدة إن وجدتيرسل رئيس الكنترول نتيجة الجراءات االلتماس  .1

ورفعها على الموقع بعد يتم تغيير النتيجة في كشوف النتائج والدكتور عميد الكلية لالعتماد و 

  موافقة نائب رئيس الجامعة للقبول والتسجيل

الفرقة الثالثة )قسم سياحة  –الفرقة الثانية  –تنطبق هذه القواعد علي امتحانات  الفرقة االولي  .6

 الفرقة الر ابعة )قسم سياحة / قسم ادارة فنادق( –/ قسم ادارة فنادق( 

 التعويضية:ثانيا : االلتماسات الخاصة بطلب االمتحانات 
ايام من تاريخ عقد  11تعويضي بحد اقصي  يتقدم الطالب بطلب لعميدة الكلية الجراء امتحان .1

 االمتحان النهائي

و الموافقة عليها من مرشده األكاديمى يتم اتخاذ قرار الموافقة من عدمه بعد استيضاح الحالة  .2

الموافقة من استاذ المادة و موافقة مجلس القسم و مجلس الكلية حيث يتحكم في قرار 

  االعتبارات التالية :

 ر مقبول مثل االعذار المرضية و الحوادث المفاجئة مع تقديم ان يكون هناك عذ

 مايثبت ذلك من جهات موثقة

الرفض بناءا علي اقتراح استاذ المادة السباب من بينها تكرارية أو الكلية يحق لمجلس القسم  .3

 االعتذار من نفس الطالب

الطالب فيعتبر الطالب راسبا بعدم الموافقة علي عذر أو الكلية اذا صدر القرار النهائي للقسم  .4

 في هذا المقرر

إذا تمت الموافقة يتم إرسال التماسة الى نائب رئيس الجامعة للقبول والتسجيل بالجامعة  .1

 للموافقة

يتم تحديد موعد آخر للطالب يتم إعالمه به ووتدرج نتيجته فى كشوف االمتحانات ويتم  .6

يد الكلية ونائب رئيس الجامعة للقبول رفعها على الموقع اإللكترونى بعد اعتمادها من عم

 والتسجيل
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 عميد الكلية


