
إعادة تصحيح أوراق إجابات االختباراتآلية   

 وكالة الجامعة للشؤون التعليمية



 آلية إعادة تصحيح أوراق إجابات االختبارات

يحق للطالب أن يتقدم بطلب إعادة تصحيح أوراق إجابته خالل خمسة  
عشر يومًا من تاريخ إعالن نتيجة االختبار النهائي محل الطلب، ويقدم 

الطلب للقسم الذي يتولى تدريس المقرر، ويدخل طلبه في النظام 
 .األكاديمي ويسّلم له إشعار بذلك

يشترط أال يكون الطالب قد سبق وتقدم بثالثة طلبات إلعادة تصحيح 
أوراق إجابة اختبارات نهائية لمقررات سبق له دراستها، وصدر فيها  

 .قرارات نهائية بالرفض أو بالحفظ

على رئيس القسم أن يطلب إفادة من مدرس المقرر وفي حال وجود 
خطأ تعدل النتيجة بموجب نموذج تعديل النتيجة، أما في حال اإلفادة 
بسالمة التصحيح، على رئيس القسم إطالع الطالب على ورقة إجابته 
ومقارنتها باإلجابة النموذجية لالختبار، وعند اقتناع الطالب بسالمة 

التصحيح يوقع على طلبه بالتنازل، ويوقع رئيس القسم بحفظ الطلب، 
مع اعتبار هذا الطلب أحد الطلبات المشار إليها بالفقرة الثانية على ان 

 .يتم انهاء هذه االجراءات خالل خمسة ايام عمل

الطالب بسالمة التصحيح، على رئيس القسم أن قبول في حال عدم 
يشكل لجنة من عضوين من هيئة التدريس بالقسم ليس من بينهما  
مدرس المقرر، وترفع تقريرها لرئيس القسم التخاذ قراره بتعديل 

درجة الطالب أو برفض الطلب على أن يتم ذلك في مدة أقصاها عشرة 
 .أيام عمل، ويتم إبالغ الطالب بالقرار

 آلية إعادة تصحيح أوراق إجابات االختبارات

إذا كان رئيس القسم هو مدرس المقرر يقوم وكيل الكلية 
 .للشؤون االكاديمية باإلجراءات السابقة
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DELL
Sticky Note
The student has the right to apply for a re-correction Ten days after the date of the announcement of the final test result The request for the department that teaches the course, and enter the application in the system The princess is academic and gives him notice

DELL
Sticky Note
The student must not have previously submitted three requests for rectificationPapers answer final tests of courses that have already been studied and issuedFinal decisions by refusal or preservation.

DELL
Sticky Note
The head of department must request a statement from the teacher of the course and if there is Error The result is modified by the result modulation model, in the case of a statement In the integrity of the correction, the head of the department shall inform the student of his answer sheet Compare them with the typical test answer, and when the student is convinced of safety The correction shall be signed on his application by waiver, and the head of the department shall sign the application,With regard to this request as one of the requests referred to in the second paragraph These procedures will be completed within five business days

DELL
Sticky Note
If the student does not accept the correctness of the paper correction, the head of the department must form committee composed of two members of of teaching staff from department shall not be among them be the teacher of the course, and submits their report to the head of the department to make his decision to amend The student's degree or rejection of the application, provided that it is done within a maximum period of ten Working days, the student has to be notified of the decision.

DELL
Sticky Note
If the head of the department is a teacher, the course is carried out by the college agentFor Academic Affairs in previous procedure 



 آلية إعادة تصحيح أوراق إجابات االختبارات

 بعد له انعقاد جلسة أول في الكلية لمجلس بالتظلم يتعلق ما كافة بها مرفقًا االستمارة هذه ترفع

   .التظلم تقديم

 بحفظه، مسببًا قرارًا يصدر أن التظلم أسباب وكفاية بجدية اقتناعه عدم حال في الكلية لمجلس يجوز

 األقل على التدريس هيئة أعضاء من ثالثة من لجنة يشكل التصحيح إعادة على موافقته حال وفي

 تصحيح إلعادة السابقة اللجنة أعضاء أو المقرر مدرس بينهم من وليس القسم خارج من أحدهم يكون

 على ويعرض تشكيلها، قرار صدور تاريخ من ايام عشر خالل للمجلس تقريرها وترفع اإلجابة، ورقة

  الجلسة محضر باعتماد نهائيًا المجلس قرار ويكون تالية، انعقاد جلسة أول في فيه للبت المجلس

 .والجامعات العالي التعليم مجلس نظام من (35) بالمادة عليها المنصوص لإلجراءات وفقًا

 رقمه الجامعي.2 اسم الطالب.1
رقم المقرر .3

الدراسي ورمزه  
 واسمه

رقم الشعبة،  .4
 الفصل الدراسي

المعدل .5
 التراكمي

 عدد اإلنذارات.7 نسبة الغياب.6
اسم مدرس .8

 المقرر
 تاريخ االختبار.9

مبررات طلب  .10
 إعادة التصحيح

تعهد من الطالب بصحة  .11
 المعلومات التي قدمها

بيان من عمادة القبول والتسجيل بطلبات إعادة التصحيح السابق .12
 تقديمها من الطالب إن وجدت والقرارات المتخذة فيها

التي تتولى تدريس حال عدم قبول الطالب بالقرار يجوز للطالب التظلم لمجلس الكلية في 

تاريخ إعالمه به، ويقدم التظلم رسميًا لعميد الكلية من خالل عشرة أيام عمل المقرر 

 :متضمنًا أسباب ومبررات تقديمه، وتعد استمارة تشمل البيانات التالية 

 

 

 استمارة
تظلم   

مجلس 
 الكلية

 حفظه عبر قرار

 تقرير لجنة

ايام 10خالل   

 وكالة الجامعة للشؤون التعليمية

DELL
Sticky Note
In the event that the student does not accept the decision, the student may appeal to the College Council which is teaching the course shall be submitted within ten working days from the date of being notified to him Including reasons and justifications for submission, and prepares a form that includes the following data



: اإلجراءات  

يتقدم الطالب الذي لديه إعتراض على درجة اإلختبار 
النهائي بطلب إعادة تصحيح أوراق إجابته خالل خمسة 
عشر يومًا من تاريخ إعالن نتيجة االختبار النهائي محل 

الطلب، ويقدم الطلب للقسم الذي يتولى تدريس 
المقرر، ويدخل طلبه في النظام األكاديمي ويسّلم له  

 .إشعار بذلك

رئيس القسم إطالع الطالب على ورقة إجابته   يقوم
ومقارنتها باإلجابة النموذجية لالختبار، وعند اقتناع 

الطالب بسالمة التصحيح يوقع على طلبه بالتنازل، ويتم 
حفظ الطلب بعد أن يوقع رئيس القسم ، مع اعتبار هذا 

الطلب أحد الطلبات المشار إليها بالفقرة الثانية من  
 .القاعدة التنفيذية

الطالب بسالمة التصحيح، قبول في حال عدم 
يشكل رئيس القسم لجنة من عضوين من 

هيئة التدريس بالقسم ليس من بينهما مدرس 
المقرر، وترفع تقريرها لرئيس القسم التخاذ 
قراره بتعديل درجة الطالب أو برفض الطلب 

على أن يتم ذلك في مدة أقصاها عشرة أيام 
 .عمل، ويتم إبالغ الطالب بالقرار

الطالب بالقرار يجوز للطالب التظلم    قبولفي حال عدم 
لمجلس الكلية من هذا القرار خالل خالل عشرة أيام عمل 
من تاريخ إعالمه به، ويقدم التظلم رسميًا لعميد الكلية  
متضمنًا أسباب ومبررات تقديمه وتعهد من الطالب بصحة 

المعلومات التي قدمها، مع بيان من عمادة القبول 
والتسجيل بطلبات إعادة التصحيح السابق تقديمها من 

 .الطالب إن وجدت والقرارات المتخذة فيها

في حالة عدم اقتناع مجلس الكلية 
بجدية وكفاية أسباب التظلم يصدر 

 .قرارًا مسببًا بحفظه

مجلس الكلية على إعادة  في حال موافقة
التصحيح يشكل لجنة من ثالثة من أعضاء هيئة 

التدريس على األقل يكون أحدهم من خارج القسم 
وليس من بينهم مدرس المقرر أو أعضاء اللجنة  

السابقة إلعادة تصحيح ورقة اإلجابة، وترفع 
تقريرها للمجلس خالل خمسة عشر يومًا من تاريخ 
صدور قرار تشكيلها، ويعرض على المجلس للبت  

فيه في أول جلسة انعقاد تالية، ويكون قرار 
 .المجلس نهائيًا باعتماد محضر الجلسة

: مالحظات   

يشترط أال يكون الطالب قد سبق وتقدم بثالثة طلبات إلعادة تصحيح أوراق إجابة اختبارات نهائية لمقررات  

 .سبق له دراستها، وصدر فيها قرارات نهائية بالرفض أو بالحفظ

.السابقةاألكاديمية باإلجراءات إذا كان رئيس القسم هو مدرس المقرر يقوم وكيل الكلية للشؤون   
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DELL
Sticky Note
A student who has an objection to the degree of the test will apply The final request to re-correct his answer papers within fifteen days from the date of announcement of final test result replaced The application is submitted to the department that teachesThe applicant shall be admitted into the academic system and handed over to himNotice accordingly.

DELL
Sticky Note
The department head will inform the student of his answer sheet Compare them with the typical test answer, and when convinced The student with the safety of the patch signs his application by waiver, and is done Save the application after the department head signs, with this considerationRequest one of the applications referred to in paragraph 2 of Executive Rule.

DELL
Sticky Note
If the student does not accept the correctness of his paper correction,The head of the department shall  compose a committee of two members from The faculty in the department is not a teacher Rapporteur, and submit its report to the head of the department to takeIts decision to modify the student's degree or to reject the applicationTo be done within a maximum period of ten days The student is informed of the decision

DELL
Sticky Note
In case the student does not accept the decision, the student may appealTo the College Council of this decision within ten working days From the date of being notified of it, and the grievance is officially submitted to the Dean of the College Including the reasons and justifications for his presentation and the student's commitment to health Information provided, with a statement from the Deanship of AdmissionsAnd to register applications for re - correction submitted beforeThe student, if any, and the decisions taken therein

DELL
Sticky Note
In case the College Council is not satisfied Seriously and adequately the grounds for grievance are issuedA reasoned decision to save it

DELL
Sticky Note
In the event that the College Council approves to re-correct the paper a committee of three Teaching members  at least one of them is outside the department Not including the teacher of the rapporteur or members of the Committee Previous to re-correct the answer sheet, the new formed committe has to report to the Council within fifteen days and the college council decision will be final.
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