
 الفصلية والنهائيةختبارات بخصوص اال التظلم والشكاوى
 الفصلية و إعالن كيفية لألعمال الكلية مجلس من املحددة الدرجة ساببح املقرر  مدرس يلتزم .1

 توصيف في ورد ما دراس ي بحسب فصل كل بداية في للطالب الفصلية األعمال درجات توزيع

 .الفصلية االختبارات وموعد املقرر،

نتيجته  إعالن بعد الفصلي ختباراال  في إجاباتهم أوراق على الطالب طالعبإ املقرر  مدرس يلتزم .2

 تاريخ من أسبوعين خالل الفصلية تراختبااال  نتائج عالنلإلختبار وإ النموذجية جابةبال  ومقارنتها

 .االختبار اءر إج

ورقة  على طالعهإ من أسبوع خالل الفصلي االختبار في درجته على االعتراض يحق للطالب .3

 مدرس بإفادة الطالب قناعة عدم حال وفي املقرر، مدرس إلى عتراضال  طلب ويقدم إجابته،

 هو القسم رئيس كان إذا األكاديمية للشؤون الكلية وكيل )أو القسم عتراضه لرئيساملقرر يقدم ا

 للشؤون الكلية وكيل )أو القسم ولرئيس الطالب، إجابة تقييم بإعادة مدرس املقرر( للنظر

 خالل وذلك القسم، في التدريس هيئة من أعضاء يرى  بمن االستعانة ذلك سبيل في (األكاديمية

 قبول  عدم .  في حالةويتم إبالغ الطالب بالقرار إليه االعتراض طلب تقديم تاريخ من أسبوع

 (املقرر  تدريس تتولى التي) لجنة الحقوق الطالبية بالكلية لدى التظلم له يجوز  بالقرار الطالب

قتناع الطالب بقرار لجنة الحقوق وفي حالة عدم ا  .به إعالمه تاريخ من أيام عمل خالل عشرة

. يمكنهبالكلية الطالبية 
ً
 التظلم لدى وحدة الحقوق الطالبية بالجامعة ويكون قرارها نهائيا

 االختبارات فترة بداية قبل األخرى  الفصلية لألعمال التفصيلية النتيجة عالنبإ يلتزم مدرس املقرر  .4

  .بوقت كاف النهائية

 عشر خمسة خالل ختبار النهائيفي اال  إجابته أوراق تصحيح إعادة بطلب يتقدم أن للطالب يحق .5

 
ً
 املقرر، تدريس يتولى الذي لقسمرئيس التظلمه  الطالب ويقدم ، تهنتيج إعالن تاريخ من يوما

ويشترط أن   .بالقرارويتم إبالغ الطالب  بذلك إشعار له مويسل النظام األكاديمي في طلبه ويدخل

 نهائية اختبارات إجابة أوراق تصحيح عادةل  طلبات بثالثة وتقدم سبق قد الطالب يكون  أال

 .ظبالحف أو ضبالرف نهائية تار قرا فيها وصدر ستها،راد متسابقة  ملقررات

 من عضوين من لجنة يشكل أن القسم رئيس على التصحيح، بسالمة الطالب قبول  عدم حالة في .6

 تخاذال القسم رئيس إلى تقريرها وترفع املقرر، مدرس بينهما من ليس القسم في التدريس هيئة

 عمل، مأيا عشرة صاهاقأ مدة في ذلك ميت أن على ،بالطل ضبرف أو بدرجة الطال قرار بتعديل

 .بالقرار الطالب إبالغ ويتم



 تتولى التي الحقوق الطالبية بالكلية لجنة لدى التظلم هل يجوز  بالقرار الطالب قبول  عدم في حالة .7

بقرار من رئيس و ، .  وتشكل في هذه الحالةبه إعالمه تاريخ من أيام عمل خالل عشرة املقرر  تدريس

 أعضاء على األقل من ثالثة من مكونة التصحيح لعادة لجنة وحدة حماية الحقوق الطالبية،

 أعضاء أو املقرر  مدرس مبينه من وليسالقسم  خارج من أحدهم يكون  بالكلية التدريس هيئة

الحقوق  لجنةإلى رئيس  تقريرهااللجنة  وترفع جابة،ال  ورقة تصحيح عادةل  السابقة اللجنة

وفي   .ويتم إبالغ الطالب بالقرار تشكيلها قرار صدور  تاريخ من عمل أيام عشرة خالل الطالبية

التظلم لدى وحدة الحقوق  بالكلية يمكنهنة الحقوق الطالبية حالة عدم اقتناع الطالب بقرار لج

.
ً
 الطالبية بالجامعة ويكون قرارها نهائيا

 اليحق للطالب التقدم بالشكوى ملوضوع واحد أكثر من مرة. .8
 


