
 

 

 المملكة العربية السعودية       
 سلمان بن عبد العزيزجامعة       

  كلية العلوم والدراسات اإلنسانية بالخرج
 اختبار نهائي إجــابةطلب إعادة تصحيح ورقة  منوذج

 (خلف الورقة ) يرجى قراءة التعليمات الخاصة بهذا الطلب 

 وفقه اهلل                    سعادة عميد الكلية                                
 السالم عليكم ورحمة  اهلل وبركاته ،،،

 :ارجو التكرم بالموافقة على طلب اعادة تصحيح ورقة اجابتي لالمتحان النهائي ،للمبررات االتية 
 
  

 

 بيانات تعبأ من الطالب مقدم الطلب
  امعيـرقم الجـال  الـرباعي البـالط اسـم

  د اإلنــذاراتعد  المعدل التراكمي
 هـ41/      /                  تـاريخ تقـديم الطـلب  رقم الجوال 

 الثاني األول       الفصـل الـدراسـي هـ41/           41                  العــام الجــامعي 
  أسـم مـدرس المقـرر             رقم ورمز المقرر

  يالنهائ تــاريخ االختبـار  الشعبة
 ال            :        (عددها )نـعم     ؟وسبق عدم احقية الطلب مقررات اخرىلهل سبق لك تقديم طلبات أعادة تصحيح سابقة 

 :التوقيع .          لقد قمت بقراءة ضوابط اعادة التصحيح ، بما فيها استحقاقي لدرجة اقل من الدرجة والتقدير الحاليين

 وفقه اهلل                                       \سعادة رئيس قسم 
 السالم عليكم ورحمة  اهلل وبركاته،،،

 .ة التصحيحنحيل لسعادتكم الطلب المقدم من الطالب الموضحة بياناته أعاله ، الرجاء التكرم بإجراء الالزم حسب الضوابط واإلجراءات المنظمة إلعاد
 هـ41/      /                 :التاريخ      :عميد الكلية 

 (  مدرس المقرريتم تعبئته من قبل  )االفادة عن سالمة تصحيح اوراق االجابة  
 :االفادة   نسبـة الغيـاب

  درجة األعمـال الفـصلية 
  درجة االختبار النهائي

ــع ...................................................: أسم مدرس المقرر  هـ41/               /        :التاريخ  ............................................: التوقي
 يتم تعبئته من قبل رئيس القسم  

 :تم اطالع الطالب على اوراق اجابته ومقارنتها باإلجابة النموذجية  وتقرر
  توقيع الطالب .................................................................................................: حفظ الطلب بسبب. :........................................ 
 الموافقة على طلبه إلعادة تصحيح ورقة اإلجابة. 

 .................................................:.د....................................................................:د.............................................................:دتم تشكيل لجنة من كل من 
 :التوقيع:                                               التوقيع:                                         التوقيع                                

 
  وعليه يصبح تقديره في هذا المقرر  في االختبار النهائي ، . ............................حصل على درجة................ 
 

 هـ41/      /                 :التاريخ  ............................................................: التوقيــع ...............................................................: رئيس القسم 



 

 

  

 ضوابط وإجراءات اعادة تصحيح اوراق االجابة لالمتحانات النهائية 
 

  : من الئحة الدراسة واالختبارات الجامعية والثالثون التاسعة المادة

فترة ال  خالل اإلجابة أوراق تصحيح إعادة على الموافقة , الضرورة حاالت في ,المقرر تدريس تتولى التي الكلية لمجلس" 

 ".تتعدى بداية اختبارات الفصل التالي

 ضوابط مجلس الكلية 
 

من بداية الفصل الدراسي التالي للفصل اربعة اسابيع أال يتجاوز تقديم الطلب على عميد الكلية إلى تصحيح الإعادة تقدم طلبات  .4
 .الذي يدرس المقرر للقسم يحال الطلب م ومن ث ، الذي يرغب الطالب بمراجعة أوراق إجابة أحد مقرراته

، ويمكنه تقديم اكثر من طلب وبحد نفس القسم في إلعادة التصحيح لمقررات يدرسها ال يجوز للطالب التقدم بأكثر من طلب  .2
 .ن يقدمان من قسمين مختلفينياقصى طلبين اذا كان المقرر 

 له لمقررات سبق نهائية اختبارات تصحيح إلعادة طلبات ةبثالث وتقدم سبق قدخالل مدة دراسته بالكلية  الطالب يكون أال .3
 .وال يدخل من ضمنها تعديل النتيجة اذا كان التعديل بسبب اخطاء في رصد الدرجة .او حفظها وثبت عدم صحتها  دراستها

قررة للمقرر من ساعات االتصال الم % 22عن  الذي يطلب اعادة تصحيح ورقة اجابته  يتجاوز غياب الطالب في المقرر أال .1
  .حسب المادة التاسعة من الئحة الدراسة واالختبارات الجامعية

طلب الحصول على ورقة اجابة الطالب وعليه ، سالمة التصحيح ورصد الدرجات مدرس المقرر من من  التأكد القسم رئيس على .2
 ، وفي حالةالمحفوظة في ملف المقررالنموذجية  باإلجابة ومقارنتها إجابته ورقة على الطالب إطالعمن الكنترول المركزي ، و 

 أحدك الطلب هذا حتسابا مع، الطلب  حفظيو  بالعلم النموذج  الطالب على يوقعوالرصد  تصحيحبسالمة ال الطالب اقتناع
 .إلعادة التصحيح التي تقدم بها الطالب الطلبات

مقرر للالمادة العلمية لجنة ثالثية من المتخصصين في  تشكيل القسم رئيس على بسالمة التصحيح  الطالب اقتناع عدم حال في .6
 .المستحق فعليا لورقة االجابةوالتقدير اجابة الطالب وتعطي اللجنة الدرجة ح ورقة ليس من بينهم مدرس المقرر إلعادة تصحي

 .6، 2 ،1 تاالواردة بالفقر  باإلجراءات األكاديمية للشئون الكلية وكيل يقوم من يدرس المقرر هو القسم رئيس ذا كان إ .7
ويعتبر قرار مجلس  .لعرضه على مجلس الكلية لالعتماد كيل الكلية للشؤون االكاديميةيرفع رئيس القسم النموذج مكتمال لو  .8

 .ن يستحقهماياللذالتقدير الدرجة و الكلية نهائيا وترصد للطالب 
 .للطالب حق االعتراض على قرار مجلس الكلية ويوجه بتقديم اعتراضه الى لجنة القضايا الطالبية بالجامعة .9

 
 

 

 .وابط واإلجراءات المنظمة إلعادة التصحيح بما فيها استحقاقي لدرجة اقل من الدرجة والتقدير الحاليين لقد اطلعت على الض

 :  ........................................التوقيع       :..............................................................................االسم 

 


