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 منوذج عالمة مادة غري مكتملة

 
  --------------------------------------------: التخصص ------------------------: الرقم الجامعي ------------------------------------------------- :اسم الطالب

-------------------------------------------------------------------------------------------: كتمل عالمة الطالب بسببھ الطبي الذي لم تأوالقھري  العذر

  .)ن وجدت ااألصولترفق وثائق حسب  (-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                                                              أوافق ال                                  أوافق       رأي العمید 

  --- ------ ----- ------ -------- ----- --------- -- :لتوقیع والخاتم الرسمي ا--------- ----- ------ ------ ----- ------ ----- ------ ----- ------ ------ --- -------- ----  :االسم
  ٢٠/     ٢٠  :    السنة - ------ ------ --- ---------- ----: الفصلم    ٢٠  /      /      تاریخ االمتحان الذي تغیب عنھ الطالب   

   رقمًا وكتابًةالعالمات النھائیة  ن  م  ٢  ١  م٢٠    /  /      تاریخ تقدیم العذر القھري     
  --------------------------------------(           )           م٢٠  /     /   ء االمتحان التكمیلي    تاریخ إجرا

  

  : (          ) الشعبة- ------ ----- ------ - ---- ------ ----- ----- ------ ------ -------- -------:  اسم المادة---- ----- ------ ---- ------ ------ --: رقم المادة
  -------- ----- --------- ----- --- :   ختم القسم----- ------ ----- --- ------ ------  :توقیعھ  -- ------ ----- ------ ----- ----- ------ ------ -------- ----: اسم المدرس

    

  م٢٠     /   /         :                                                                                              التاریخ


 
یترتب علیھ   لتعدیل نتیجة الطالب على سجل العالمات ومتابعة ما----------------------------------------------------------------- مسجل قسم

  مدیر القبول والتسجیل     .                        ت في ضوء التعلیمات المعمول بھامن تعدیالت في المعدال
  م ٢٠     /  /           :التاریخ                                                                                                                       

  

   رقمًا وكتابًةالعالمات النھائیة  ن  م  ٢  ١  :تم تعدیل عالمة الطالب المدونة وھي
           (           )--------------------------------------  
  
  م٢٠/    :    /     التاریخ  ------------------------------------: التوقیع     /       /         /      /   :  دققت العالمات وھي: ش الوثائق.ر -

  م٢٠/    :    /     التاریخ  ------------------------------------: التوقیع                        : حسب األصولمتم إجراء الالز: التسجیل. ق. ر -
  

  ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------: مالحظات
 
  :منح درجة البكالوریوس في الجامعةلتعلیمات ) ١٠(  المادةأحكاممراعاة 

  .  عمید الكلیة ألخذ الموافقةإلى یعبأ النموذج من قبل مدرس المادة ویختم من القسم ویرسل -١
  .  دائرة القبول والتسجیلإلىحان ویرسل  االمتإجراء تعبأ المعلومات الخاصة بالعالمات بعد -٢
  
 . وحدة الحاسب-
  . ملف الطالب-
   . سجل العالمات الرئیسي-
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