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منوذج ( )1طلب إعادة تصحيح ورقة إجابة اختبار

 -1يعبأ من قِبل الطالب
االسم
اسم املقرر  /رمز املقرر
املعدل الرتاكمي
تاريخ االختبار

القسم
الفصل الدراسي
رقم اجلوال

الرقم اجلامعي
استاذ املقرر
درجة االعمال الفصلية
تاريخ تقديم الطلب

حفظه اهلل

سعادة مدير شؤون الطالب

أتقدم أنا املوضحة بياناتي أعاله بطلب إعادة تصحيح ورقة إجابيت للمقرر املذكور لألسباب التالية:
......................................... .................................................. ...................................................................................................................................................................
......................................................................................... ........................................ .............................................................................................................................
سبق ليَ التقدم بطلب إعادة تصحيح يف الفصل الدراسي  ............................................و كانت نتيجة الطلب ...........................................
مل يسبق ليَ التقدم بطلب إعادة تصحيح ،و يف حال ثبت تقدمي بطلب سابق دون تعديل نتيجته ،سيتم رفض الطلب و إحاليت إىل جلنة التأديب الختاذ ماتراه مناسباًً.
سبق لي تقديم طلبات إعادة تصحيح ومت حفظها دون تغيري الدرجات (عددها )............................................................

التوقيع .......................................... :التاريخ:

144 /هـ

/

 -2يعبأ من قِبل شؤون الطالب
نعم (يف الفصل الدراسي  )................................................عدد اإلنذارات االكادميية
ال
الطالب له طالب سابق:
ال
نعم
 ................مت تقديم الطلب وفق املدة النظامية
تاريخ تقديم الطلب
املعلومات صحيحة ومكتملة وحيال إىل وكيل الكلية للشؤون التعليمية
املعلومات غري صحيحة ويرفض الطلب وحيال إىل جلنة التأديب

مدير شؤون الطالب ................................................. :التوقيع ......................................... :التاريخ:

144 /هـ

/

 -3وكيل الكلية للشؤون التعليمية
مت عرض الطلب على جملس الكلية جبلسته رقم (

) و املنعقدة بتاريخ:

 144 /هـ  ،و قرر اجمللس مايلي:

/

عدم املوافقة على طلب إعادة التصحيح
املوافقة على طلب إعادة التصحيح
و بناءًً عليه قرر جملس الكلية تشكيل جلنة لفحص أوراق اإلجابة على النحو التالي....................................................................... -1 :
...................................................................... -3
عضوا
...................................................................... -2

وكيل الكلية للشؤون التعليمية ........................................... :التوقيع ............................... :التاريخ:
 -4رأي اللجنة
سعادة وكيل الكلية للشؤون التعليمية

اجتمعت اللجنة املشكلة بقرار من جملس الكلية يوم  ....................بتاريخ :
أعاله ،و أوصت مبا يلي:
تعديل الدرجة على النحو التالي:
إبقاء الدرجة كما هي
بيانات درجات املقرر قبل فحص الطلب
درجة األعمال الفصلية

144 /هـ

/

حفظه اهلل
/

درجة االختبار النهائي

رئيسا
عضوا

االمجالي

/

 144هـ ،إلعادة تصحيح ورقة إجابة الطالب املذكور

بيانات درجات املقرر بعد فحص الطلب
التقدير

الدرجة النهائية قبل
التعديل

رئيس اللجنة .................................................. ... :

االمجالي التقدير

درجة األعمال الفصلية درجة االختبار النهائي
الدرجة النهائية بعد
التعديل

التوقيع......................................... :

التاريخ:

/

/

 144هـ

 -5وكيل الكلية للشؤون التعليمية
مت عرض قرار اللجنة على جملس الكلية جبلسته رقم (
اعتماد قرار اللجنة

) و املنعقدة بتاريخ:

/

 ،144 /و قرر مايلي:

غري ذلك ............................................

وكـــــيل الكـــــــلية للشؤون التعليمية  ........................................ :التوقيع .............................. :التاريخ:

/

144 /هـ

ضوابط وإجراءات إعادة تصحيح أوراق اإلجابة لالمتحانات النهائية
املادة التاسعة والثالثون من الئحة الدراسة واالختبارات للمرحلة اجلامعية:

جمللس الكلية اليت تتوىل تدريس املقرر يف حاالت الضرورة املوافقة على إعادة تصحيح أوراق اإلجابة خالل فرتة ال تتعدى
بداية اختبارات الفصل التالي.

القاعدة التنفيذية جلامعة القصيم
ضوابط إعادة تصحيح أوراق إجابات االختبارات وتعديل النتائج:
أوال :ضوابط إعادة تصحيح أوراق اإلجابة:
 . 1حيدد جملس الكلية اليت تتوىل تدريس املقرر حاالت الضرورة
 . 2تقتصر إعادة التصحيح على االختبارات التحريرية.
 . 3جمللس الكلية اليت تتوىل تدريس املقرر اختاذ القرار يف الطلبات املقدمة وفق آلية حيددها اجمللس.
 . 4يتقدم الطالب إىل الكلية اليت تقدم املقرر ب طلب إعادة تصحيح ورقة اإلجابة خالل أسبوعني من إعالن نتيجة املقرر.
 . 5ال حيق للطالب ان يتقدم بطلب إعادة تصحيح يف حال ثبات درجاته يف طلبني سابقني.
 . 6يف حال املوافقة على إعادة التصحيح يشكل جملس الكلية جلنة من القسم املختص إلعادة تصحيح أوراق اإلجابة وترفع اللجنة
تقريرا بذلك جمللس الكلية للبت فيه.
 . 7تنتهي إجراءات إعادة التصحيح خالل أربعة أسابيع من بداية الفصل الدراسي التالي.

ثانيا :ضوابط تعديل النتيجة:
 . 1جيوز جمللس الكلية املوافقة على تعديل النتيجة خالل الفصل التالي بناء على توصية جملس القسم املختص إال إذا كان
الطالب خرجيا فيبت فيه خالل أربعة أسابيع.
 . 2إذا جتاوزت املدة أكثر من فصل فيمكن للجنة مشاكل الطالب األكادميية بناء على توصية جملس الكلية املوافقة على تعديل
النتيجة خالل مدة ال تتجاوز فصلني دراسيني من تاريخ اختبار املقرر.

ضوابط كلية اهلندسة بعنيزة
أوال :ضوابط إعادة تصحيح أوراق اإلجابة:
 . 1عدم حصول الطالب على أكثر من إنذارين أكادمييني وجمللس الكلية جتاوز الشرط وفق األنظمة.
 . 2أن يتقدم الطالب بالطلب خالل أسبوعني من إعالن نتيجة املقرر.

ثانيا :إجراءات إعادة تصحيح االختبار النهائي:
 . 1تعبئة منوذج إعادة تصحيح االختبار النهائي لدى شؤون الطالب بالكلية أو موقع الكلية االليكرتوني.
 .2مطابقة أهلية إعادة تصحيح االختبار النهائي للطالب من قبل شؤون الطالب.
 . 3حتويل الطلب اىل وكيل الكلية للشؤون التعليمية للعرض على جملس الكلية يف حالة اكتمال الطلب.
 . 4تشكيل جلنة سرية يف حالة قبول الطلب من قبل جملس الكلية أو من يفوضه وإحالة الطلب اىل وكيل الكلية للشؤون
التعليمية إلكمال الالزم وفق ما ينظمه.
 . 5تقديم تقرير سري حول إعادة التصحيح اىل وكيل الكلية للشؤون التعليمية وفق النموذج املعتمد.
 .6عرض نتيجة التقرير على جملس الكلية أو من يفوضه العتماده.
 .7إحالة الطلب اىل وكيل الكلية للشؤون التعليمية لتعبئة منوذج تعديل درجة اليكرتونيا واحلفظ يف ملف تعديل درجة للطالب
الذي تغريت درجته للنجاح ،وميكن تغيريها عن طريق النظام األكادميي وفق اآلتي:

معلومات الطالب –رصد الدرجات -نتائج االختبارات –تعديل درجة

ملحوظات:
• حيق للطالب طلب إعادة التصحيح مرتني خالل مدة دراسته اجلامعية وجمللس الكلية الزيادة ملرة ثالثة وفق ما ينظمه.
• يرفع اىل جلنة املشاكل الطالبية باجلامعة يف حالة زادت مدة تعديل الدرجة عن فصل دراسي ويقبل الطلب يف حالة وجد
مربر مقنع عن سبب التأخري ومبدة ال تتجاوز فصلني دراسيني عن اختبار الطالب ،باإلضافة اىل ارفاق اجملالس املختصة
ومنوذج تعديل الدرجة وورقة االختبار.

