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من  ضررین  طالب المت لك لل بة وذ سات اإلجا عة كرا فى مراج لراغبین  مور ا یاء األ لى أول سیرا ع تی
من ال جة وحرصا  عالن النتی عد إ لث اإلعدادي ب یة على نتائجھم في امتحان الصف السادس والصف الثا مدیر

  إعطاء كل ذي حق حقھ
تي          ضوابط ال یزة لوضع ال فقد تم العرض على السید اللواء مھندس / محافظ الج

  تضمن إعطاء كل طالب حقھ.
قدره  لغ و ید  مب بل تور بة مقا سات اإلجا وقد وافق معالیھ على الكشف على كرا

ی یة بالمدیر خدمات التعلیم صندوق ال ة لمراجعة وفحص خمسة وعشرین جنیھا لحساب 
  حالة صحة شكواه.  فيكراسات اإلجابة ( عن المادة الواحدة ) وترد إلى صاحبھا 

  أما بخصوص اإلجراءات فیتم إتباع اآلتي :ـ
التقدم بطلب باسم السید األستاذ /  مدیر المدیریة إلى إدارة شئون الطلبة واالمتحانات  .١

یوما من تاریخ إعالن  ١٥غایتھ  بالمدیریة ( طبقا للنموذج المرفق ) وذلك فى موعد
من موقع المدیریة  جالنتیجة رسمیا ویمكن االستعانة بالنموذ

www.gizaedu.gov.eg)(  
یتم تورید الرسوم المقررة عن كل مادة یرغب ولى األمر مراجعتھا لحساب صندوق  .٢

                          الخدمات التعلیمیة بالمدیریة بنك القاھرة فرع الجیزة  رقم :
 )٦٠٠/  ٥٠١/ ١٦٩٧   ( 

یسلم الطلب مشفوعا بإیصال السداد إلدارة شئون الطلبة واالمتحانات بالمدیریة   .٣
 لتحدید موعد المراجعة  .

  :ـ على أن تشكل لجنة من المدیریة من السادة .٤
  ) موجھ أول المادة  ٢(        .  ) موجھ عام المادة ١(
الشئون القانونیة        ادارة) عضومن ٤(          الطلبة. )عضو من ادارة شئون ر٣(

وعرضھا على  لمراجعة الدرجات المثبتة بكراسات اإلجابة وإعداد تقریر مفصل عنھا
  السید األستاذ /مدیر المدیریة 

یتم إخطار مدیر عام اإلدارة التعلیمیة بأسماء الطالب المتضررین إلخطار لجنة النظام  .٥
 والمراقبة وشئون الطلبة إلعداد أوراقھم .

الة ثبوت أحقیة الطالب فى شكواه یتم تعدیل درجاتھ طبقا لما ورد بتقریر اللجنة ف  ح .٦
، وعلیھ یتم استرداد ما تم توریده بمعرفة المسئول المالي بالمدیریة ویتم إخطار 

 الجھات المعنیة .
والمراقبة على كل ادارة تعلیمیة إعالن ذلك فى مكان ظاھر باإلدارة وبلجان النظام  .٧

                            إلعالم أولیاء األمور بذلك.
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         مدیریة التربیة والتعلیم 

                                                                                      **********  
 مرق بیانات تملء بمعرفة شئون الطلبة بالمدیریة

(                     ) إدارة )             الطلب (    
        

   ٢٠    التاریخ          /                     /    
    رقم الطلب

  

  طلب مراجعة أوراق إجابة
  

  ( الصف السادس االبتدائي / الصف الثالث اإلعدادي )

  السید األستاذ / مدیر المدیریة     
  

   ،،، تحیة طیبة وبعد

  التكرم بالموافقة على مراجعة أوراق إجابة نجلى فى مادة :ـ  أرجو من سیادتكم
  

 المادة
الدرجة الحاصل علیھا 

الدرجة الحاصل علیھا  المادة فى الفصل الدراسى
 فى الفصل الدراسى

    

    

    
  

   ٢٠     /  ٢٠      للعام الدراسى   ..............................وذلك عن الفصل الدراسى ...
  فة الرسوم المقررة عن كل مادة .ومستعد لسداد كا

  وبیاناتھ ھى :ـ
  

  ................. .................... .. الصف الدراسى /.....ب / ................................ـاسم الطال
  .................................................................................................. رقم الجلوس/

  ....................... اإلدارة التعلیمیة / ................................ة /......................ـــــالمدرس

  .... وا سیادتكم بقبول وافر التحیةوتفضل.... 
  

  مــــھ لسیادتكـــمقدم                   
  

  م : ..............................................ـــــــــــاالس
  .............................................. ع :ــــــــالتوقی

  ..............................................ة : ـرقم البطاق
  .............................................. ف :ـرقم الھات

  
  التقدم بأكثر من طلب للمراجعة فى خالل الفصل الدراسي . زال یجو •


