
 1/1االصدار :                                           ة االردنية                                                                         الجامع

 20/10/2016التاريخ :                                                                                         QF-ARU-03-22   رقم النموذج : 

 1/1الصفحات :                                                              اكمال في مادة للطالب المتوقع تخرجهنموذج اسم النموذج : 

 

     مادة للطالب المتوقع تخرجهفي  كمالنموذج تقديم إمتحان إ
                     

 تعبأ من قبل الطالب: 
 

 ...............................الرقم الجامعي  ................................................الب : ــــسم الطإ
 

كمال إمتحان إرغب بتقديم أ.........................التخصص : . ..................................:  كلية 

كان من المتوقع  حيث.........................ها .قم......ور........................................مادة  في

 :بسبب تخرج .....ولم أ....../......من العام الجامعي .... ..............تخرجي في نهاية الفصل ....

 الرسوب في مادة واحدة .         

 .( نقطة2.00قل من )المعدل التراكمي أ         

 .( نقطة2.00الرسوب في مادة واحدة وتدني المعدل التراكمي عن )         
 

 ....................................توقيع الطالب                 /       /       تاريخ تقديم الطلب :    
 

 

 تعبأ من قبل مسجل كلية الطالب: 
 

ان وك. متطلب خدمة المجتمع نجزوأو من الجامعة مفصول أكاديميا من التخصص أ غير الطالب

 :بسببتخرج ولم ي  ....../...لعام الجامعي ....... من ا.........من المتوقع تخرجه في نهاية الفصل 
 

 س. م  بواقع )        (  ...(.................رسوبه في مادة )..........     

 ( بواقع )  ( س.م.....................في مادة )......... كمالاإلويرغب ب ( نقطة 2) دونتراكمي معدل      

 ( نقطة .2اكبرمن ) سيكون كمالبعد اإلللطالب  معدل التراكمي العلما بأن  
 

 .............................................التاريخ ...............................اسم مسجل الكلية وتوقيعه

 ختم مسجل الكلية

 

 تعبأ من قبل كلية المادة: 

)منتصف الفصل واالمتحان المشار إليها أعاله ادة ــــممتحانات المقررة للميع اإلــلج  الطالب تقدم

 محروم منها. غيروالنهائي( 
 

 .......التاريخ .................................................. توقيع مدرس او رئيس قسم المادةاسم و

  ..................التاريخ.............................................................. توقيع عميد كلية المادة

 ختم كلية او قسم المادة
 

    

 ستيفاء الرسوم المطلوبةبعد إ أو من ينوب عنه لعامتعبأ من قبل المسجل ا: 

كمال في .............................. أرجو عقد إمتحان إستاذ الدكتور عميد كلية .....................األ

 22/5/2019تاريخ ( 82/2019) رقممناء حسب قرار مجلس األعاله المشار إليها  إمادة ال

                               ........................................ التاريخ .......................................توقيع المسجل العام

 

 ( ساعات معتمدة3) على تزيدال  واحدة  يكون االكتمال في مادة نظرية -: مالحظات. 

التي درس  (scale)الشعبة  ( وتوضع عالمة الطالب وفق عالمات100كمال من )تكون عالمة إمتحان اإل -

 .ان ال تتجاوز عالمته )ب( باء فقط علىفيها، 

 .على ان ال تتجاوز عالمته )ب( باء فقط إلمتحان اإلكمالعلى في المادة للطالب بعد تقديمه تحسب العالمة األ  -

 يكون إمتحان اإلكمال في مادة واحدة عالمتها )ج+( جيم زائد فما دون. -


