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 يةضوابط وإجراءات اعادة تصحيح أوراق اإلجـابة لالختبارات النهائ

 

 المادة التاسعة والثالثون من الئحة الدراسة واالختبارات الجامعية:
 

المقرر، في حالة الضرورة، الموافقة على إعادة تصحيح " لمجلس الكلية التي تتولى تدريس 
 أوراق اإلجابة خالل فترة ال تتعدى بداية اختبارات الفصل التالي".

 
 الالئحة التنفيذية لمجلس الكلية

 

يرفع  ثم، المقرر يَُدرَّس الذي القسم إلى اإلجابة أوراق تصحيح إعادة بطلبة الطالب أن تتقدم يجوز -1

النهائية  االختبارات فترة نهاية من شهرا   الطلب تقديم يتجاوز أال على الكلية مجلس إلى الطلب

 .مقرراته أحد إجابة أوراق مراجعة ةالطالب رغبت الذي للفصل

بقاءها  فترة طيلة مقررات ةثالث من أكثر إجابة أوراق تصحيح إعادة بطلب الطالبة تتقدم أن يجوز ال -2

 .بالجامعة

اسم  (تشمل أخرى بيانات إلى باإلضافة (2و1(الفقرات في الواردة البيانات تتضمن استمارة تعد -3

 ونسبة الدراسي، والفصل الشعبة، ورقم واسمه، ورمزه المقرر ورقم الجامعي، ورقمها الطالبة،

، الطلب تقديم وتاريخ االختبار، وتاريخ المقرر، مدرس واسم واإلنذارات، التراكمي، الغياب، والمعدل

 ) .قدمتها يتال المعلومات بصحة الطالبة من وتعهد التصحيح، إعادة طلبومبررات 

تقوم رئيسة القسم باطالع الطالبة على ورقة االجابة ومقارنتها باإلجابة النموذجية المحفوظة في ملف  -4

المقرر، وفي حالة اقتناع الطالبة بسالمة التصحيح والرصد توقع الطالبة على النموذج بالعلم ويحفظ 

وفي حال عدم  ،الطلب، مع احتساب هذا الطلب كأحد الطلبات إلعادة التصحيح التي تقدمت بها الطالبة

 اقتناع الطالبة بسالمة التصحيح يرفع الطلب لمجلس الكلية بعد عرضة على مجلس القسم.

كاديمية األالتعليمية وإذا كانت رئيسة القسم هي من تدرس المقرر تقوم وكيلة الكلية للشئون  ملحوظة:

 (.4)بالفقرة باإلجراءات الواردة 

 هيئة أعضاء من ثالثة من لجنة الكلية مجلس يشكل التصحيح، إعادة على الموافقة حال في -5

 ويعتبر فيه، للبت الكلية لمجلس بذلك تقريرا   اللجنة وترفع اإلجابة أوراق تصحيح التدريس إلعادة

 .المجلس نهائي ا رأي

 

 .التصحيح واإلجراءات المنظمة إلعادةلقد اطلعت على الضوابط 
 .التوقيع: ..........................................................االسم: ..................   
 

 
 


