
 

 Appeal against course grade     من درجة مقرر  تظلمنموذج 

 (Exam Grade     Course Grade       )عالمة االمتحان النهائي      نتيجة املقرر (    )    
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 .ID. No-----------------------------الرقم الجامعي   Name  ---------------------------------------------------------------------اسم الطالب/الطالبة

 Major-------------------------------------------------التخصص     ----- College----------------------------------------------------------------الكلية 

 —Section-------------الشعبة .Course code------------------رمز املقرر   Course Name ----------------------------------------------اسم املقرر 

 Course Instructor ----------------------------------------------------------------مدرس املقرر 

 -- :Academic Year------------العام األكاديمي    Summer  الصيفي   Second     الثاني     First  الفصل الدراس ي:    األول 

 إجراءات التظلم من عالمة مقرر:

يجوز  للطالوب  ي يطلوب مرا عوة ه متوا موي ا متنواي الي واقي أل   مقورر  .1
 يوام موت رووارعال  هو ي ال،توالعم وللع يوود   ( هشوورأ11خو ل مودأ  قصوا)ا  

موووووووي )وووووووقو الاالووووووووة  ي يقوووووووزم عووووووووالتنق  موووووووت هوووووووودم و وووووووزد خطوووووووو  موووووووي   وووووووو  
الع مووواو  و هقل وووام   و  و وووزد   اعووواو ذلووون مرووو اةم و لووو  هوووت  رعووو  
لج،ة يشكل ا ه يد الكلية مت اهضاء )يئة التدريس لتدقي  التظل واو 

 هلى اي  يكزي مدرس املقرر   حد اهضائ ا.
 وقوودرو يوود .2

د
  هشوورأ( دهوواهلن هووت كوول  لووب يتقوودم عووا  11ف  الطالووب رسوو ا

 ملرا عة  ية ه مة مت ه مارا.
  ينووو  للطالووووب  هووووادأ  لوووب الووووتظلم مووووت در ووووة املقووورر الووووق  رووووم ال،ظوووور  .3

فيوووووا مووووووت قبوووووول الق ووووووم األكوووووواديمي ع،وووووواءد هلووووووى رظلووووووم سوووووواع م  ويعت وووووون قوووووورار 
.
د
 التظلم األول ن اليا

فيا مت هتيجة    مقرر. ورتم الع لية  ين  للطالب رف   لب يتظلم .4
 وف  الخطزاو التالية: 

  القبزل والتسجيل عطلب رظلم   دارأيتقدم الطالب  لى                
مت  ه ي ال،تيجة إلهادأ ال،ظر مي هتيجة  ( هشرأ   يام11 خ ل 

( هشرأ دهاهلن 11ا متناي والدر ة التي حصل هلي ا. وعدف  مبلغ  
 .  تن   مي حالة تغيلن الدر ة لصالح الطالبت  -عنرعنية 

 

 

  يشكل رليس الق م األكاديمي لج،ة خاصة مكزهة مت هضزعت اث،لي مت  هضاء
)يئة التدريس ملرا عة هتالع األه ال الفصلية و هادأ ررايح الزرقة الي الية 
ل متناي هلى    يكزي  ستا  املقرر املعني هضزا في ا فإي لم يتفقا هلى هفس 

  ل،تيجة  رنزل   لى هضز ثالث يرجح  حد) ا.ا

 اللج،ة مي  هادأ الترايح رز ي  الدر او املقدم مت مدرس املقرر  تعت د . 

 .ررف  اللج،ة رقرعر)ا  لى رليس الق م األكاديمي خ ل  سبزع مت تشكيل ا  

  مي حالة تغلن الدر ة ع،اء هلى رقرعر اللج،ة يتم اهت اد)ا مت قبل رليس الق م
القبزل والتسجيل   دارأاألكاديمي  وه يد الكلية املع،يلي ثم ي لم التقرعر  لى 

  لرصد الدر ة املعدلة قبل اهت اء فتنأ الاقف واإلضافة للفصل الدراس ي التالي.

 الطالب املتظلم عال،تيجة.القبزل والتسجيل عتبليغ   دارأرقزم  .5

 
 -------------------.Contact Noرقم االتصال: Date-------------------التاريخ :  : Student's Signature------------------------توقيع الطالب/الطالبة : 

 

 For Academic Dept. Use: الستعمال القسم األكاديمي:

هدم 

و زد 

 خط 

 

 و زد خط 

  اعقةالدر ة ال

Old Grade 

 الدر ة الجديدأ

New Grade 

 الي اقي املشاركة امل،تصف الي اقي املشاركة امل،تصف الي اقي املشاركة امل،تصف 

         

  :Reasons For This Correction       أسباب التعديل:                                                                                                               

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 -:Date----------------التارعال :  التزقي : Committee member ----------------------------------------- (1)( 1هضز اللج،ة  

 -:Date----------------التارعال :  التزقي : Committee member ----------------------------------------- (2)( 2هضز اللج،ة  

 -:Date----------------التارعال :  التزقي : ---------------------------------------- :Department Head Signatureرليس الق م

 -:Date----------------التارعال :  التزقي : --------------------------------------------------------- :Dean Signatureالكليةه يد 

  UseDirectorate of Admissions & Registration’s For القبول والتسجيل:إدارة  الستعمال

  :التارعال التزقي : املزظف امل ؤول هت  دخال البياهاو:

 


