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              إعفاء من حضور مقررات دراسية
  

        عميد الكليةعميد الكليةعميد الكليةعميد الكلية/ / / / السيد األستاذ الدكتور السيد األستاذ الدكتور السيد األستاذ الدكتور السيد األستاذ الدكتور 

        تحية طيبة وبعد ،،،،،تحية طيبة وبعد ،،،،،تحية طيبة وبعد ،،،،،تحية طيبة وبعد ،،،،،
ـ راه فـي    دكتـو / المسجل لدرجة الماجستير    /  المقيد ـــــــــــــــ/ مقدمة لسيادتكم             تخـصص           ــــــ
  برجاء التفضل بالموافقة على إعفائي من حـضور          ـــــ/  بقسم   ـــــــــــبتاريـــخ    /   بدورة    ــــــــ

ـ امتحان بعض المقررات لحضوره مقررات مماثلة أديت فيها االمتحان بنجاح  بدبلوم الدراسات العليـا فـي                   درجـة   / ـــــــ
ـ  وذلك بـدور     ــــــ جامعة   ــــــ من كلية    ـــــجة الدكتوراه في      در  ـــــــالماجستير في      عـام   ــــ

  2010/    /      بتاريـــخ    ــــــ
  -:ملحوظة 

في حالة طلب اإلعفاء من حضور امتحان أي من المقررات الدراسية التي سبق للطالب أن درسها وأدي امتحان فيهـا بنجـاح بـدبلوم                   
  0ة الدراسة بهذا الدبلوم عامين جامعيين للطالب المتفرغين وذلك طبقا للشهادات والوثائق المرفقة دراسات عليا شرط أن تكون مد

  وتفضلــوا ســيادتكم بقبول فائق االحترام
                                                                                         مقدمـــة

   ــــــــــــ/                                االسـم                             
   ــــــــــــ/التوقيــع 

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  بيانات تمأل بمعرفة القسم اإلداري بالكلية

   ـــــــــــــــــــ الوظيفةـــــــــــــــــــــا��
 ���� ����دة ا����د 
   ـــــــــــ  محافظة ــــ مركز ـــــ قرية19/   /     تاريخ الميالد   ـــــــةالجنسي

   ـــــــــــــــــ:المسجل عليها/ الدرجة المقيد ـــــــــــــ:المسجل به/ القسم المقيد
��   ـــــــــــــــــــالتسجيل/ تاريخ القيد ـــــــــــــــــا� �

  :بيانات أخرى يمكن إضافتها
        الموظف المختص             المراجع              رئيس القسم               مدير اإلدارة  
  

  تمأل بمعرفة القسم العلمى
بيان بالمقررات الدراسية الخاصة بالدرجة المقيد عليها الطالب المذكور من واقع الالئحة الداخلية للكليـة ومـا يماثلهـا مـن                     

ـ  رها وأدى االمتحان فيها بنجاح بدبلوم الدراسات العليـا فـى          المقررات الدراسية التى حض    درجـة مـن كليـة       / ـــــ
   . ــــــــــــ جامعةـــــــــــ
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 المذكور من حضور    على إعفاء الطالب  200/   /    بجلسته بتاريخ      ـــــــــلم يوافق مجلس قسم     / وافق  
وامتحان المقررات الدراسية المماثلة التي حضرها وأدى االمتحان فيها طبقا للمقاصة العلمية المشار إليها بالمـذكرة                

  :يستكمل دراسة المقررات اآلتية/وال يستكمل آي مقرر 
1-                               2-                            3- 
4-                               5-                            6-  
7-                               8-                            9-  

10-                               11-                           12-  
  رئيس القسم                     

                  

  ـــــــــــــــ/د0أ                                         

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  رأى لجنة الدراسات العليا بالكلية 

   على ما جاء برأي مجلس القسم العلمي المختص200/   /    غير موافق بجلسته تاريخ   / موافق
        وكيل الكلية 

  للدراسات العليا والبحوث

  ـــــــــــــــ/د0أ
رأى  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  المجلس 
 على ما جاء برأي مجلس القسم المختص وطبقا للمقاصة العلمية           200/   /    غير موافق بجلسته تاريخ         / موافق

  الواردة بالمذكرة
  عميد الكلية 

  

  ـــــــــــــــ/د0أ                                                          

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  الدراسات العليا بالجامعة 

روجعت بيانات الطالب ووجدت مطابقة للوثائق المرفقة ولما هو مدون بسجالت الجامعة وان اإلعفاء المطلوب فـي                 
 والقواعد المنظمة فى    ت بالالئحة الداخلية للكلية والقرارا    إطار قانون تنظيم الجامعات والئحته التنفيذية وما هو وارد        

نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث للتفضل بالموافقة نحو عرض    /هذا الشأن وبرفع األمر لألستاذ الدكتور       
  .الموضوع على مجلس الدارسات العليا والبحوث

    المدير العام         دارة                               مدير اإل    الباحـث المختص           

  
  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  
  نائب رئيس الجامعة            

  للدراسات العليا والبحوث     
  

  )ثابت عبد الرحمن إدريس/ د0أ( 
  
  

  
  
  
  


