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 القبول والتسجيل  دائرةالجهة المصدرة: 

 

 : التاريخ 29/9/2022
 عمادة ضمان الجودة واالعتماد  الجهة المدققة:

 صفحات: العدد  2

(1 ) 

 

 /           :العام الجامعي _________ :الفصل الدراسي      

 

   ____________________: الرقم الجامعي             : _______________________________الطالبة/اسم الطالب      

          ____________________:  ـهاتفرقم ال              ___________________________________: الجنسيـــــــة   

     _____________________________________:  التخصص      

 

           __________________:  توقيع الطالب      
 :  التخصصمطالعات مسجل  

 _________ فصل دراسي للطالب:  آخر __________: حالة الطالب ______%المعدل التراكمي:  ___________:  المجتازةعدد الساعات      
 /      /    :  لتاريخا                    ________________________________ :التخصصمسجل      

 
 

 _________________________________________________________________________________ مطالعات الدائرة المالية  : 
 /     /      التاريخ:                                        : _______________                                 توقيع وختم الدائرة المالية

   :مطالعات الكلية
 _______________________________________________________________________________ :  توصية المرشد األكاديمي

 _____________________________________________________________________________ __  :توصية رئيس القسم
 

 القبول والتسجيل المحترم مدير دائرة
رم بتسجيل حيث أن الطالب المذكور اسمه أعاله محقق لشروط الدراسة االستدراكية وبناًء على توصية المرشد األكاديمي ورئيس القسم أرجو التك        

 :د التالية للطالبالموا
 

 اسم المادة  رقم المادة  التسلسل 
1   
2   
3   
4   
5   

 
 /      /     :  التاريخ                                                    _____________________توقيع عميد الكلية:   

 _____________________________________________ ______________________________: القبول والتسجيل دائرةإجراءات  
 /     /        :التاريخ             : _______________                                     القبول و التسجيل مدير دائرة



 
(2 ) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 تعليمات الدراسة االستدراكية:
 أكثر.%( ف60يمنح الطالب فصالن دراسيان اجباريان لرفع هذا املعدل إلى ) -أ

 من التخصص امللتحق به. -ب
ً
 إذا أخفق الطالب في رفع معدله يتم فصله أكاديميا

 ( ساعات معتمدة من الخطة الدراسية لتخصصات105يستثنى من البند )ب( أعاله من أنهى ما مجموعه ) -ج

 %(. 59.5أو كان معدله التراكمي ال يقل عن ) ( ساعة معتمدة لباقي التخصصات90)الهندسة والصيدلة و 

 %( فأعلى. 60الطالب الذي حقق البند )ج( أعاله يبقى ضمن الدراسة االستدراكية حتى يرفع معدله التراكمي إلى ) -د

 إلى60إذا تمكن الطالب من رفع معدله التراكمي إلى ) -1
ً
 %( فأكثر في أي فصل من فصول الدراسة االستدراكية يحول حكما

 الدراسة املنتظمة.   -2

ف -3 املسجلين  الطلبة  على  درجة  تطبق  منح  تعليمات  في  الواردة  والعالمات  واالمتحانات  املواظبة  شروط  االستدراكية  الدراسة  ي 

 البكالوريوس. 

 تطبق تعليمات االنقطاع والتأجيل على الطلبة املسجلين في الدراسة االستدراكية.  -4

 تحتسب فترة الدراسة االستدراكية ضمن الحد األعلى لسنوات الدراسة في الجامعة.   -5

 الب املحول إلى الدراسة االستدراكية دفع الرسوم الدراسية املقررة لذلك وهي مضاعفة سعر الساعة املعتمدة للتخصص.على الط  -6

 ( ساعة معتمدة.15يكون الحد األعلى للعب الدراس ي للطالب املحول إلى الدراسة االستدراكية ) -7

القبول والتسجيل وفق النموذج  دائرةقديم طلب التحويل في على الطالب املفصول الذي يرغب بالتحويل إلى الدراسة االستدراكية ت -8

 املعد لذلك وحسب األصول. 

 تعطى فرصة الدراسة االستدراكية للطالب مرة واحدة فقط خالل دراسته الجامعية. -9

 الطالب املحول الى الدراسة االستدراكية ال يحق له التسجيل في أي فصل صيفي .


