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الجامع ة االردنية
رقم النموذج QF-ARU-03-22 :
اسم النموذج  :نموذج اكمال في مادة للطالب المتوقع تخرجه

نموذج تقديم إمتحان إكمال في مادة للطالب المتوقع تخرجه
 تعبأ من قبل الطالب:
إسم الطــــالب  ................................................ :الرقم الجامعي ...............................
كلية  ................................... :التخصص ......................... :أرغب بتقديم إمتحان إكمال
في مادة ..............................................ورقمها ..........................حيث كان من المتوقع
تخرجي في نهاية الفصل  ..................من العام الجامعي .........../..........ولم أتخرج بسبب :
الرسوب في مادة واحدة .
المعدل التراكمي أقل من ( )2.00نقطة.
الرسوب في مادة واحدة وتدني المعدل التراكمي عن ( )2.00نقطة.
توقيع الطالب....................................
تاريخ تقديم الطلب / / :
 تعبأ من قبل مسجل كلية الطالب:
الطالب غير مفصول أكاديميا من التخصص أو من الجامعة وأنجز متطلب خدمة المجتمع .وكان
من المتوقع تخرجه في نهاية الفصل  ...........من العام الجامعي  ......./.......ولم يتخرج بسبب:
رسوبه في مادة ( )..............................بواقع (

) س .م

معدل تراكمي دون ( )2نقطة ويرغب باإلكمال في مادة ( )..............................بواقع ( ) س.م

علما بأن المعدل التراكمي للطالب بعد اإلكمال سيكون اكبرمن ( )2نقطة .
اسم مسجل الكلية وتوقيعه.....................................................التاريخ .......................
ختم مسجل الكلية
 تعبأ من قبل كلية المادة:
تقدم الطالب لجــميع اإلمتحانات المقررة للمــــادة المشار إليها أعاله (منتصف الفصل واالمتحان
النهائي) وغير محروم منها.
اسم وتوقيع مدرس او رئيس قسم المادة .............................................التاريخ ............
توقيع عميد كلية المادة ..............................................................التاريخ..................
ختم كلية او قسم المادة
 تعبأ من قبل المسجل العام أو من ينوب عنه بعد إستيفاء الرسوم المطلوبة:
األستاذ الدكتور عميد كلية  ...................................................أرجو عقد إمتحان إكمال في
المادة المشار إليها إعاله حسب قرار مجلس األمناء رقم ( )2019/82تاريخ 2019/5/22
توقيع المسجل العام ...............................................التاريخ ................................
 مالحظات - :يكون االكتمال في مادة نظرية واحدة ال تزيد على ( )3ساعات معتمدة.
 تكون عالمة إمتحان اإلكمال من ( )100وتوضع عالمة الطالب وفق عالمات الشعبة ) (scaleالتي درسفيها ،على ان ال تتجاوز عالمته (ب) باء فقط.
 تحسب العالمة األعلى في المادة للطالب بعد تقديمه إلمتحان اإلكمال على ان ال تتجاوز عالمته (ب) باء فقط. -يكون إمتحان اإلكمال في مادة واحدة عالمتها (ج )+جيم زائد فما دون.

