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 طلب السماح بتسجيل مقررات تكميلية مع برنامج الدراسات العليا
 

  الرقم اجلامعي:   االسم )رباعيًا(:
  القسم:  الكلية:

 

  دكتوراه    ماجستري املرحلة الدراسية:
 

 سعادة رئيس قسم: ....................................................... 
 ...السالم عليكم ورمحة هللا وبركاته

أفيد سعادتكم بانين أرغب بتسجيل املتبقي من املقررات التكميلية مع مقررات املستوى األول من 
 ........................................................................برنامج...

 ( من الالئحة املوحدة للدارسات العليا.2( فقرة )11آمل من سعادتكم النظر يف طليب بناء على نص املادة )
 

 .................الطالب: .......... توقيــــــــــع

 ..............تاريخ تقدمي الطلب: ...........

  املقررات التكميلية:شروط 
 أن ال تزيد مدة الدراسة يف املقررات التكميلية عن ثالثة فصول دراسية. .1
 اجتياز املقرر التكميلي يف املرة األوىل بتقدير ال يقل عن )جيد(. .3
 إال يقل معدله الرتاكمي يف املقررات التكميلية عن )جيد جدا(. .2
لتسجيل بعد اجتياز املقررات التكميلية، وجيوز للقسم املختص اإلذن باال يتم التسجيل يف برنامج الدراسات العليا إال  .4

 يف مقررات الدراسات العليا إذا مل يبق عليه سوى مقرر أو مقررين من املقررات التكميلية.
 ال حتتسب املدة الزمنية الجتياز املقررات التكميلية ضمن املدة احملددة للحصول على الدرجة. .5
 نظامية لربنامج الدراسات العليا عند بدء تسجيل مقررات الربنامج.يبدأ احتساب املدة ال .6
 ال تدخل املقررات التكميلية يف احتساب املعدل الرتاكمي ملرحلة الدراسات العليا. .0
 ال يتم اعتماد النموذج يف حالة عدم اكتمال البيانات. .1

 
  عدم املوافقة    املوافقة

 
 .................................اسم رئيس القسم:

 ...توقيع رئيس القسم: .............................
 اخلتم:
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