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عمادة الدراساث العليا والبحث العلمي
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طالب تأجيل امتحان مقرر دراسي

الفصل  ...............للعام اجلامعي ..............................
الطحترم

األستاذ  /عطيد الدراسات العميا والبحث العمطي

أود اإلفادة أني أحد طمبة الدراسات العميا بالجامعة كمية  .......................................قدم ................
لمفصل  ..........لمعام الجامعي  ,..................وأرغب بتأجيل امتحان:
مقرر ....................................................مقرر .....................................................
مقرر  ....................................................مقرر .....................................................
لمطبررات التالية ( ............................................................................:مرفق الهثائق الرسطية)
اسم الظالب ............................................:رقم القيد ( )................التهقيع ......................

بيان حالة الظالب األكاديطية
الحالة االكاديطية .................................................................................................. :
......................................................................................................................
الطختص

إجراءات عطادة الكمية
بعد االطالع عمى الطبررات والهثائق نهافق عمى تأجيل امتحان الظالب رقم القيد الطبين معمهماتو أعاله في:
الطقررات الطهضحة في الجدول أعاله إلى  ...........................................لمعام الجامعي ..................
عطـيد الكمية

رئيس القدم

إجراءات إدارة االمتحانات
تم تدجيل تأجيل امتحان مقرر أو مقررات الطهضحة اعاله ..........................................................
 ....................................................الظالب..........................................................

رقم قيد الظالب  ........................قدم  .............................كمية ...................................
الطدتهى  ...........الفصل  ...............لمعام الجامعي  ......................رقم سظد القبض (

بتاريخ ........... /...../.....م تم اإلدخال آليا في برنامج شئهن الظالب.
مدخل البيانات

التاريخ .......................

تعليواث :
 التأجيل يكوى وفق هبرراث تؤيذها وثائق رسويت
 يرفق صورة سٌذ قبض رسوي برسوم التأجيل هع االستوارة
 التصحيح هي  011درجت

الصفحة  1من 2

)

مدير االمتحانات والكظترول

 ال يسوح بالتأجيل ألكثر هي هقرريي فقط في الفصل الواحذ
 تسلن ًسخ هي االستوارة بعذ آخر إجراء وفق ها يلي :
 -الصفراء /الواليت  -الخضراء /االهتحاًاث  -الخضراء /الطالب
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 اإلجراءات :

 .1يحق لمظالب تأجيل امتحان مقرر إلى مقررين فقط في الفصل الهاحد بإتباع اإلجراءات التالية :

 .2يتقدم الظالب بظمب تأجيل امتحان الطقرر إلى عطادة الدراسات العميا وفق الظطهذج الطعتطد مرفقا
باإلثباتات الرسطية التي تبرر التأجيل.

 .3الطهاد الطؤجمة لمظالب تحتدب من ضطن عدد مهاد الرسهب التي تبقي الظالب لإلعادة.

 .4يتأكد الطختص من الحالة األكاديطية لمظالب والطقررات الطتبقية عميو من مدتهيات سابقة.

 .5تكتب حافظة تهريد رسطية لإلدارة الطالية لدداد رسهم تأجيل امتحان مقرر دراسي وفق الالئحة.

 .6يحيل عطيد الكمية الظمب في حال الطهافقة إلى عطادة الدراسات العميا الستكطال اإلجراءات وفق
الالئحة.

 .7يرفق الظالب صهرة سظد القبض الرسطي الخاص برسهم تأجيل مقرر أو مقررين مع استطارة
التأجيل.

 .8يدجل مدخل الدرجات بإدارة االمتحانات في برنامج شئهن الظالب ( تأجيل ) أمام الطقرر أو
الطقررات الطؤجمة.

 .9يراجع مدير القبهل والتدجيل الهثائق وبرنامج شئهن الظالب لمتأكد من استكطال كافة اإلجراءات
ويهقع عمى االستطارة ويظمب من الظالب تهزيع أصل وصهر االستطارة كالتالي :
 يحتفظ بأصل استطارة التأجيل لدى عطادة الدراسات العميا.
 تدمم الظدخة الحطراء لالمتحانات
 تدمم الظدخة الصفراء لمطالية.

 تدمم الظدخة الخضراء لمظالب.
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