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 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــم: ــقســ

                                                      

  إعفاء من حضور مقررات دراسية            

 

 السيد األستاذ الدكتور / عميد الكلية
 تحية طيبة وبعد ،،،،،

بـداة  / بتاةيــــ     ـــــــــتخصـ           ـــــــالما سـتية / دكتـاةاف  ـ  المقيـد/ المسـ ل لدة ـة  ــــــــــــــــمقدمة لسيادتكم / 

بة اء التفضل بالماا قة على إعفائ  من حضاة امتحان بعض المقةةات لحضاةف مقـةةات مماللـة يديـت   ـــــبقسم /  ـــــــــــ
 امعة  ــــــمن كلية  ـــــدة ة الدكتاةاف      ـــــــة    / دة ة الما ستي ـــــــ يها االمتحان بن اح  بدبلام الدةاسات العليا    

 0 200بتاةيـــ     /    /      ــــــعام   ــــاذلك بداة  ــــــ
 -ملحاظة :

   حالة طلب اإلعفاء من حضاة امتحان يي مـن المقـةةات الدةاسـية التـ  سـبا للطالـب ين دةسـها ايدي امتحـان  يهـا بن ـاح 
يا شةط ين تكان مد  الدةاسة بهذا الدبلام عامين  امعيين للطالب المتفةغين اذلـك طبقـا للشـهادات االالـائا بدبلام دةاسات عل

 0المة قة 
 وتفضلــوا ســيادتكم بقبول فائق االحترام

 مقدمـــة                                                                                       
 ــــــــــــ االسـم /                                                            

 ــــــــــــ التاقيــع /
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 بيانات تمأل بمعرفة القسم اإلداري بالكلية
 ـــــــــــــــــــ الاظيفة ـــــــــــــــــــــاالسم طبقا لشهادة الميالد 

 ـــــــــــ  محا ظة ــــ مةكز ـــــ قةية 19تاةي  الميالد  /   /     ـــــــ ال نسية
 ـــــــــــــــــ الدة ة المقيد/المس ل عليها: ـــــــــــــ القسم المقيد/ المس ل به:

 ـــــــــــــــــــ تاةي  القيد/التس يل ـــــــــــــــــ التخصص
 يمكن إضا تها: بيانات يخةى

 الماظف المخت              المةا ع              ةئيس القسم               مدية اإلداة         
 تمأل بمعرفة القسم العلمى

بيان بالمقةةات الدةاسية الخاصة بالدة ة المقيد عليهـا الطالـب المـذكاة مـن ااقـع الالئحـة الداخليـة للكليـة امـا يماللهـا 
/دة ــة مــن كليــة  ـــــــ الدةاســية التــى حضــةىا ايدى االمتحــان  يهــا بن ــاح بــدبلام الدةاســات العليــا  ــىمــن المقــةةات 

 . ــــــــــــ  امعة ـــــــــــ
 

المقررات  ةعدد ساعات الدراسة األسبوعي التقدير

 المماثلة

المقررات طبقا  ةعدد ساعات الدراسة األسبوعي م

 لالئحة الكلية

 م

عدد الوحدات عدد الساعات  

 المعتمدة

عدد الوحدات عدد الساعات  ن ع

 المعتمدة

 ن ع

     1     1 

     2     2 

     3     3 

     4     4 

     5     5 

     6     6 

 علـى إعفــاء الطالـب المــذكاة مـن حضــاة200ب لســته بتـاةي   /   /    ــــــــــاا ـا / لـم ياا ــا م لـس قســم 
اامتحان المقةةات الدةاسية المماللة التـ  حضـةىا ايدى االمتحـان  يهـا طبقـا للمقاصـة العلميـة المشـاة إليهـا 

 بالمذكة  اال يستكمل آي مقةة /يستكمل دةاسة المقةةات اآلتية:



1-                               2-                            3- 

4-                               5-                            6- 
7-                               8-                            9- 

10-                               11-                           12- 
 رئيس القسم            

                 

 ـــــــــــــــ/أ.د                                         

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 رأى لجنة الدراسات العليا بالكلية 
 على ما  اء بةيي م لس القسم العلم  المخت  200ماا ا/ غية ماا ا ب لسته تاةي    /   /    

 وكيل الكلية       
 للدراسات العليا والبحوث

 ـــــــــــــــ/أ.د
 رأى المجلس  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

على ما  اء بـةيي م لـس القسـم المخـت  اطبقـا للمقاصـة  200ماا ا/ غية ماا ا ب لسته تاةي    /   /    
 العلمية الااةد  بالمذكة 

 عميد الكلية 
 

 ـــــــــــــــ/أ.د                                                          

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 الدراسات العليا بالجامعة 
ــائا المة قــة المــا ىــا مــدان بســ الت ال امعــة اان اإلعفــاء  ةا عــت بيانــات الطالــب اا ــدت مطابقــة للال

 تيـة للكليـة االقـةاةاالمطلاب    إطاة قانان تنظيم ال امعات االئحته التنفيذية اما ىـا ااةد بالالئحـة الداخل
االقااعد المنظمة  ى ىذا الشأن ابة ع األمة لألستاذ الدكتاة /نائب ةئيس ال امعة للدةاسات العليا االبحـا  

 للتفضل بالماا قة نحا عةض الماضاع على م لس الداةسات العليا االبحا .

 المدير العام               مدير اإلدارة                               الباحـث المختص           
 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 
 
 

 يس الجامعةــنائب رئ                                                            
            للدراسات العليا والبحوث                                                           

 
 (أ.د  / رفاعي إبراهيم رفاعي)                                                           

 
 
 

 

 

 


