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 نهائي اختبار إجابة ورقة تصحيح إعادة طلب منوذج
 ) الورقة خلف ( الطلب بهذا الخاصة التعليمات قراءة يرجى

 اهلل حفظه                                                                                         الكلية عميد سعادة           

 ،،، وبركاته اهلل ورحمة عليكم السالم           

 : االتية للمبررات النهائي لالمتحان إجابتي ورقة تصحيح عادةإ طلب على بالموافقة التكرم ارجو           
 

 تعبأ البيانات التالية من قبل الطالب / الطالبة
  الرقم الجامعي :  / الطالبةاسم الطالب 

  رقم الجوال:  المعدل التراكمي :
  اسم المقرر :  القسم :

  رقم الشعبة :  رقم ورمز المقرر :
 هـ14      /     14 العام الجامعي  الثاني     األول       الفصل الدراسي :
  تاريخ االختبار :  عدد االنذارات :

 هـ14        /     /    تاريخ تقديم الطلب:  اسم أستاذ المقرر :
 ال نعم   ) عدد المرات:         (                   االختبار النهائي سابقاً ؟ل سبق لك التقدم بطلب اعادة تصحيح ورقة ه

 التوقيع:          بصحة المعلومات الواردة أعاله وقراءة ضوابط اعادة التصحيح بما فيها استحقاقي لدرجة أقل من الدرجة الحالية /الطالبةتعهد من الطالب
 اهلل حفظه                                               /         قسم رئيس سعادة         

 وبركاته،،، اهلل ورحمة عليكم السالم         

 .التصحيح إلعادة المنظمة واإلجراءات الضوابط حسب الالزم بإجراء التكرم آمل ،أعاله /بياناتهابياناته الموضحة /الطالبةالطالب من المقدم الطلب لسعادتكم نحيل         
 

 هـ                14     /      التاريخ:        /                                                                    :الكلية عميد         
 ) المقرر أستاذ قبل من تعبئته يتم ( االختبار النهائي اوراق تصحيح سالمة عن االفادة

 االفادة:   نسبة الغياب:
  درجة االعمال الفصلية:
  درجة االختبار النهائي:

 هـ                14    /      التاريخ:        /                                  اسم أستاذ المقرر:                                          التوقيع:             
 القسم رئيس قبل من تعبئته يتم

 وتقرر: النموذجية باإلجابة ومقارنتها اجابته أوراق على الطالب طالعإ تم
 الطالب توقيع                                                                                                            :بسبب الطلب حفظ: 
  اإلجابة ورقة تصحيح إلعادة طلبه على الموافقةالعرض على مجلس الكلية ألخذ. 

 د:                   د:                                                  د:                                  ن:م مكونة لجنة تشكيل تمو 

 :التوقيع                                          :التوقيع                 التوقيع:                                                               
 

 المقرر ........... هذا في /هاتقديره يصبح وعليه النهائي، االختبار في ............. درجة على الطالب/ة حصلجابة بعد مراجعة ورقة اإل

 هـ                                      14    /     القسم:                                              التوقيع:                                     التاريخ:        /    رئيس
 عادة التصحيح من وكيل الكليةإاعتماد الدرجة بعد 

 هـ                14    /     التاريخ:        /               االسم:                                                                التوقيع:                                               



 
 

 النهائية لالمتحانات االجابة اوراق تصحيح اعادة وإجراءات ضوابط

 
 :الجامعية واالختبارات الدراسة الئحة من والثالثون التاسعة المادة

 اختبارات بداية تتعدى ال فترة خالل اإلجابة أوراق تصحيح إعادة على الموافقة ة،الضرور  حاالت في، المقرر تدريس تتولى التي الكلية لمجلس"

 ."التالي الفصل
 

 التنفيذية اإلجراءات
 الذي للفصل التالي الدراسي الفصل بداية من سابيعأ ربعةأ الطلب تقديم يتجاوز أال على الكلية عميد إلى التصحيح إعادة طلبات دمتق -1

 .المقرر يدرس الذي للقسم الطلب يحال ثم ومن ،مقرراته أحد إجابة أوراق بمراجعة الطالب يرغب

 اقصى وبحد طلب من كثرأ تقديم ويمكنه ،القسم نفس في يدرسها لمقررات التصحيح إلعادة طلب من بأكثر التقدم للطالب يجوز ال -2

 .مختلفين قسمين من يقدمان المقررين كان اذا طلبين

 دراستها له سبق لمقررات نهائية اختبارات تصحيح إلعادة طلبات بثالثة وتقدم سبق قد بالكلية دراسته مدة خالل الطالب يكون أال -3

 .الدرجة رصد في اخطاء بسبب التعديل كان اذا النتيجة تعديل ضمنها من يدخل وال، حفظها وأ صحتها عدم وثبت

 حسب للمقرر المقررة االتصال ساعات من %25 عن جابتهإ ورقة تصحيح إعادة يطلب الذي المقرر في الطالب غياب يتجاوزال أ -4

 .الجامعية واالختبارات الدراسة الئحة من التاسعة المادة

 الطالب إجابة ورقة على الحصول طلب وعليه الدرجات، ورصد التصحيح سالمة من المقرر أستاذ من التأكد القسم رئيس على  -5

 التصحيح بسالمة الطالب اقتناع حالة وفي المقرر، ملف في المحفوظة النموذجية باإلجابة ومقارنتها إجابته ورقة على الطالب وإطالع

 بها تقدم التي التصحيح إلعادة الطلبات كأحد الطلب هذا احتساب مع ،الطلب يحفظ و بالعلم النموذج على الطالب يوقع والرصد

 .الطالب

ألخذ  الكلية مجلس على لعرضه الكلية لوكيل مكتمال النموذج القسم رئيس عيرف التصحيح بسالمة الطالب اقتناع عدم حال في -6
 المقرر أستاذ بينهم من ليس للمقرر العلمية المادة في المتخصصين من ثالثية لجنة تشكيلب القسم رئيس الموافقة، ومن ثم يقوم 

 .االجابة لورقة فعليا المستحق والتقدير الدرجة اللجنة وتعطي الطالب اجابة ورقة تصحيح إلعادة

   .6و 5 بالفقرات الواردة باإلجراءات  وكيل يقوم المقرر يدرس من هو القسم رئيس كان ذاإ -7

 .يستحقهما اللذين والتقدير الدرجة للطالب وترصد العتماده الكلية لوكيل مكتمال النموذج القسم رئيس عيرف -8

  

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

 :التوقيع   أالسم:                                                                   
 
 

 
 


