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 30/12/1439تم التعديل وفق الالئحة الجديدة للدراسة واالختبارات للمرحلة الجامعية وقواعدها التنفيذية في جامعة الملك خالد بتاريخ 

 نهائي اختبارإعادة تصحيح ( طلب 12نموذج رقم )

 بيانات الطالب/الطلب

 :المماثلةالسابقة عدد الطلبات  الرقم الجامعي: االسم الرباعي:

 نسبة الغياب في المقرر: اسم المقرر: رقم ورمز المقرر:

 رقم الجوال: الفصل الدراسي: الشعبة:رقم 

 البريد االلكتروني: ارات:ذعدد اإلن المعدل التراكمي:

 زمن االختبار: تاريخ االختبار: اسم مدرس المقرر:
   

 مبررات طلب إعادة التصحيح

......................................................................................................................................................... 

 .................................تاريخ:.الاسم الطالب:..................................................التوقيع:.................................
 

 

 رئيس القسم المسؤول عن تدريس المقرر

 .........................................رأي رئيس القسم: يحال األمر الى استاذ المقرر الدكتور/.......................................................................

 جميع اجراءات الفحص الخاصة بالمقرر الموضح بياناته أعالة. عمل لتسهيل رئيس اللجنة العامة لالختبارات بالكلية وتوجيه طلب لسعادة 

 ........................التاريخ:.................اسم رئيس القسم:.......................................................................التوقيع:.............................
   

 رأي أستاذ المقرر
 

 بيانات درجات المقرر بعد فحص الطلب  بيانات درجات المقرر قبل فحص الطلب

 التقدير االجمالي درجة االختبار النهائي درجة االعمال الفصلية  التقدير االجمالي درجة االختبار النهائي درجة االعمال الفصلية

         

 مراجعة درجة االعمال الفصلية وكراسة اجابة االختبار النهائي للطالب نرى التالي: علىبناًء 

  بسبب:ال حاجة لتعديل درجات/تقدير الطالب........................................................................................................................ 

 .............................................................................:هناك حاجة الى تعديل درجات/تقدير الطالب بسبب.................................. 

 ............................التاريخ:...............اسم أستاذ المقرر:......................................................................التوقيع:............................
 
   

 رئيس القسم المسؤول عن تدريس المقرر

  ًكاديميألعلى النظام ا.............................................المقرر الدكتور/.......... أستاذ إلفادةيتم تعديل درجات وتقديرات الطالب طبقا. 

  االلكتروني. وحدة التعلم بواسطةالى الجوال/البريد االلكتروني الرسمي للطالب  رسالةالطالب عن طريق  ويبلغال حاجة لتعديل الدرجة 

 .عرض الموضوع على مجلس الكلية للموافقة على إعادة تصحيح ورقة اإلجابة من قبل لجنة من ثالثة من أعضاء هيئة التدريس  

 ........................التاريخ:.................اسم رئيس القسم:.......................................................................التوقيع:.............................

   

 اللجنة الثالثية إلعادة تصحيح كراسة اإلجابة

 قرار اللجنة

 )مع حفظ حق الطالب باالطالع على ورقة إجابته(

 ال حاجة لتعديل درجات/تقدير الطالب 
 هناك حاجة الى تعديل درجات/تقدير الطالب بسبب 

.......................................................................... 

.......................................................................... 

.......................................................................... 

 إجابة الطالب وإبالغ الطالب بقرارهاتقوم اللجنة بإعادة تصحيح ورقة 

 ......................التاريخ:..........                                         أعضاء اللجنة

 ..................التوقيع:................الدكتور/....................................... .1

 ..................التوقيع:................الدكتور/....................................... .2

 ...................التوقيع:................الدكتور/...................................... .3
 

  ملحوظة:
 على الطالب التقدم بطلب المراجعة )إعادة تصحيح االختبار النهائي( بمدة ال تتجاوز اسبوعين بعد ظهور النتيجة النهائية. .1
ً بعد موافقة مجلس الكلية  تشكل اللجنة الثالثية من قبل رئيس القسم .2  .وترفع بتقريرها الى وكيل الكلية للشؤون األكاديمية/عميد الكلية ويعتبر قرارها نهائيا

 


