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 :القسم الكلية/
 الرقم:

 التاريخ:
 عفاء من مواد استدراكية لطلبة الماجستيروا  طلب احتساب مواد 

 معلومات الطالب
  اسم الطالب  الرقم الجامعي
  الكلية  اسم البرنامج

  العام الجامعي  الفصل الدراسي
 

 )يعبأ من قبل دائرة القبول والتسجيل(الوضع األكاديمي للطالب 
 في حال طلب احتساب المواد 

  المعدل التراكمي  عدد الساعات المجتازه بنجاح  تاريخ االلتحاق بالجامعة 
  عدد فصول التأجيل  عدد فصول االنقطاع  عدد الفصول المؤجلة

  عدد المواد االستدراكية المتبقية  المواد االستدراكية المجتازةعدد   عدد المواد االستدراكية المطلوبة
  ال  نعم  )حددها في حال وجودها(هل سبق احتساب مواد أخرى للطالب؟ 

 الساعات اسم المادة رقم المادة ت
1    
2    
3    
4    

 في حال طلب االعفاء من مواد استدراكية 
  اخر شهادة جامعية تقدير الطالب في  تاريخ قبول الطالب

   التوقيع والتاريخ  مدير دائرة القبول والتسجيل
 
 جراء المطلوباإل

 االعفاء من مواد استدراكية 
  احتساب مواد 
 

 المواد االستدراكية المطلوب اإلعفاء منها:
 الساعات المعتمدة اسم المادة رقم المادة ت
1    

    وتعادل
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 الساعات المعتمدة اسم المادة رقم المادة ت
2    

    وتعادل
3    

    وتعادل
 

  اسم الجامعة(أين درست هذه المواد؟ )
 الماجستير  الدبلوم  البكالوريوس  المستوى الذي درست فيه هذه المواد 

 

 الحالة المناسبة( يتم اختيار) حاالت االحتساب
  ، والمبرر:الماجستير غير مطروحة في فصل التخرج لطالب جباريةإتيارية بديلة عن مادة احتساب مادة اخ

  داد رسالته الجامعية أو أنه على وشك االنتهاء منها وقارب على انتهاء المدة القانونيةإعانتهى الطالب من 
  جبارية أخرى في إجبارية غير مطروحة أو متعارضة مع مادة إيتوقف تقديم الطالب لالمتحان الشامل على النجاح في مادة

 فصل التخرج
 الطالب متوقع تخرجه في هذا الفصل 
  جبارية أخرى لم يدرسهاإلم يتبق للطالب مواد 

 
  احتساب مواد في حالة االنتقال والتحويل

 /ليهإالمحول  حقق الطالب شروط القبول في البرنامج المنتقل 
 يتوفر للطالب شاغر في البرنامج 

  الجامعة   البرنامج المنتقل/المحول منه
  الكلية  البرنامج المنتقل/المحول اليه

 
 الدبلوم العالي وألمستوى الماجستير احتساب مواد درسها الطالب خارج الجامعة 

  سنة التخرج   الجامعة التي درس فيها الطالب
  الدرجة العلمية التي حصل عليها  التخصص الذي درسه الطالب

 
  احتساب مواد درسها الطالب خارج الجامعة

  درس فيها الطالب الموادالجامعة التي    تاريخ دراسة الفصل الحر
 

 احتساب المواد التي درسها الطالب قبل تأجيل الدراسة في الجامعة
  تاريخ العودة للدراسة   تاريخ تأجيل الدراسة
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 دبلوم  ماجستير  المواد المطلوب احتسابها حسب الخطة الدراسية

 مالحظات العالمة الساعات  اسم المادة رقم المادة
     

       بديلة عن
 

  التاريخ  توقيع الطالب
 

  التوقيع والتاريخ  رئيس القسم
 

 :بتاريخ           توصية لجنة الدراسات العليا في قسم التخصص في جلستها رقم: 
 
 
 

   التوقيع والتاريخ  رئيس اللجنة
 

 :بتاريخ           رقم: جلستها في  تنسيب لجنة الدراسات العليا في كلية التخصص
 
 
 

   التوقيع والتاريخ  رئيس اللجنة
 

 :بتاريخ           رقم: في جلسته  الدراسات العليا مجلسقرار 
 القرار اسم المادة رقم المادة ت
1    
2    
3    
4    
  التوقيع والتاريخ  الدراسات العلياعميد 
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 الدراسات العليا الستعمال عمادة 
  صحيحة ودقيقةجميع المعلومات الواردة أعاله 
 مالحظات ذات عالقة بالمعاملة 
 
 
 

  التاريخ  الدراسات العلياتوقيع عميد 
 المرفقات:

 كشف عالمات حديث  
 منها راد االعفاءكشف عالمات بالمواد االستدراكية الم 
 والمواد المراد االعفاء منها وصف المواد المراد احتسابها 

 نسخة لكل من:
 الكلية لجنة الدراسات العليا في 
 دائرة القبول والتسجيل 

 
 
 


