
اتصل بأحد املستشارين اليوم
إننا متوافرون عىل مدار 7 أيام يف األسبوع بداية من 7:30 ص إىل 10 م. 

www.academicappeals.co.uk

سوف يرشدك فريق العمل لدينا خالل عملية الطعن منذ 
البداية إىل النهاية بهدف إسقاط النتائج غري العادلة. 

إذا كنت ترغب يف الطعن يف قرار جامعي 
ما، فإننا ميكننا مساعدتك



كيف تسري األمور

ما الذي يحدث يف جلسة املشاورة؟

الخطوات الرئيسية للطعن الخاص بك

 أرسل إلينا بريد
 إلكرتوين به كل الوثائق

ذات الصلة

 نقوم نحن بكتابة
املذكرة

التقديم  قد يعقب ذلك
 استشارة عرب تطبيق

سكايب أو وجهاً لوجه

نقوم بإنجازه معك

التعرف عىل الرباهني التي تدعم قضيتك

تقييم نقاط القوة والضعف يف قضيتك

تحليل األدلة مبا يف ذلك الحاجة إىل مزيد من األدلة لتقوية القضية )مثال، األدلة 
الطبية وشهادة الشهود وغريها(

توصية الخرباء عند الرضورة

تقييم احتامالت النجاح

فحص قواعد وإجراءات الجامعة وقانون الجودة يف اململكة املتحدة وأحكام 
مكتب هيئة التحكيم املستقلة. 

تستمر جلسة املشاورة 90-60 دقيقة تقريًبا وتُغطى يف الغالب املجاالت التالية:

التعرف عىل أسباب الطعن

الرتكيز عىل أقوى النقاط

توقع االستجابات 

جمع األدلة

الكتابة املقنعة

ال تتعجل.  قم باألمر عىل نحو مثايل. 



ملاذا تستخدمنا؟ التقي بفريق العمل

خرباء متخصصون ذوي خربة

ذوي كفاءة يسهل الوصول إلينا

السيد/ أيدن أوبرين

حصل أيدن عىل درجة 
البكالوريوس واملاجستري من 

جامعة مانشسرت.   وهو محامي 
وعضو يف اللجنة القضائية يف 
اتحاد كرة القدم والرجبي.  

  
http://www.farrarsbuilding.co.uk/barrister/aidan-obrien/

السيد/ كريس كويل

حصل كريس عىل شهادة امتياز 
ودرجة املاجستري مع التميز من 

جامعة ألسرت.   وظل ميارس 
املحاماة مدة 10 سنوات مع 

املثول أمام املحكمة بانتظام.   

http://www.barofni.com/directory/christopher-coyle

إدوارد دوبسون

حصل إدوارد عىل درجة 
البكالوريوس يف السياسة والتاريخ 

وماجستري القانون.   كام عمل 
فيام مىض يف جامعة دورهام وهو 

اآلن محامي ميثل أمام املحكمة 
كل يوم تقريباً. 

http://www.5pumpcourt.com/barristers/edward-dobson

السيدة/ إميي سوالن-ماكان

حصلت إميي عىل شهاديت امتياز 
ومنحت عضوية نقابة املحاماة 
يف انجلرتا وويلز وكذلك نقابة 
املحاماة يف أيرلندا الشاملية.   

وهي متثل أمام املحكمة بانتظام.  

http://templecourt.co.uk/amy-sloan/

د. دانيال سوكول

حصل دانيال عىل املرتبة األوىل من 
أوكسفورد واملاجستري والدكتوراه 
من إمربيال كولدج لندن.   كان 
محارض جامعي سابق.   يعمل 

اآلن محامي ويظهر يف املحكمة 
عدة مرات كل أسبوع. 

http://www.12kbw.co.uk/barristers/daniel-sokol/



الشهادات

أبرز القضايا
لقد شاركنا يف مئات القضايا ضد عرشات الجامعات يف انجلرتا وويلز وإسكتلندا وأيرلندا واسرتاليا. 

طالب ضد كلية لندن الجامعية
انسحب طالب يف كلية الطب كان يعاين من االكتئاب من كلية لندن الجامعية بسبب فشله يف التعامل مع دراساته.  

من خالل مساعدتنا له، أسقط مكتب هيئة التحكيم املستقلة قراره وأصدر التوجيهات املنطبقة عىل كل الجامعات 
بشأن كيفية التعامل مع الطالب ذوي اإلعاقات. 

طالب ضد جامعة إكسرت
فشلت طالبة الدكتوراه يف الحصول عىل الدكتوراه بعد االختبار الشفهي.  تشاور املمتحنون مع بعضهم البعض عىل 

نحو غري مناسب قبل كتابة تقاريرهم املستقلة وأسقطت الجامعة النتيجة.  حصلت الطالبة الحقا عىل درجة الدكتوراه 
الخاصة بها. 

طالبة ضد جامعة إكس
اُتهمت طالبة بسوء سلوك جامعي شنيع )رشاء مقال ما( وانسحبت من الدورة.  عقب جلسة االستامع التي مثلنا فيها 

الطالبة، تبني أنها غري مذنبة وعادت إىل الدورة.

طالب ضد جامعة ليدز
حصل طالب كان يعاين من ضيق شديد عىل درجة 2: 1 عقب الطعن، وافقت الجامعة عىل استخدام السلطة 

التقديرية للحاالت االستثنائية وًعدلت النتيجة إىل درجة االمتياز. 

طالبة ضد كلية الطب يف اململكة املتحدة
دخلت طبيبة شابة إىل امتحان مهني يف إحدى املباين التي كانت تقام إىل جوارها أعامل بناء عالية الصوت.   وبسبب 

تشتتها من الضوضاء، مل تتمكن الطالبة من الرتكيز ورسبت.  عقب الطعن الداخيل الذي مل يُكلل بالنجاح، ساعدنا 
الطالبة عىل امليض يف اإلجراءات القانونية ضد الكلية بسبب مخالفة العقد واإلهامل.  قامت الكلية بتسوية القضية 

قبل أسابيع من املحاكمة مقابل بضعة آالف من الجنيهات

“خدمة رسيعة شديدة التخصص وعالية الكفاءة”

“يف غاية األمانة والذكاء حيث تنتقى كل األخطاء التي 
ارتكبتها الجامعة واملمتحنون”

“خدمة احرتافية وشاملة بشكل ال يصدق”

www.academicappeals.co.uk/testimonials 
شاهد مزيد من الشهادات عىل موقعنا اإللكرتوين عىل: 



كم يتكلف ذلك؟

ميكنك االتصال بنا

مصادر الدعم األخرى لطعنك

يعتمد األمر عىل مدى تعقيد القضية، ولكن هناك أرقام 
تقريبية أدناه.  يختار بعض الطالب إجراء االستشارة فقط 

بينام يختار آخرون خدمات أخرى.

االستشارة: £800 إىل £1500 )+ رضيبة القيمة املضافة(

كتابة املسودة: £800 إىل £1500 )+ رضيبة القيمة املضافة(

التمثيل يف جلسة االستامع: £800 إىل £2000 )+ رضيبة 
القيمة املضافة(

ال توجد تكاليف مخفية

اتحاد الطالب

املعلم الشخيص

الصديق/األرسة املؤهلني تأهيل قانوين مثايل أو 
طالب كلية الحقوق

7 أيام يف األسبوع

عرب الهاتف

عرب الربيد اإللكرتوين

عن طريق الدردشة املبارشة عىل املوقع اإللكرتوين

ال توجد رسوم عىل أي مام سبق. 


