الجامعة اﻷردنيــة
كلية الدراسات العليا

قسم التخصص:
رقم صادر القسم:
/
التاريــــخ:

/

نموذج رقم )(٧
احتساب مواد درسها الطالب سابقا ً قبل التحاقه بالبرنامج الحالي
)ماجستير( من خارج الجامعة
*معلومات شخصية:
اسم الطالب:ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ الرقم الجامعي :ــــــــــــــــــــــــــ الهاتف :ــــــــــــــــــــــــــــــــــ
اسم البرنامج المنتقل إليه:ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 شامل

اسم البرنامج المنتقل منه:ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 شامل  رسالة

القسم /الكلية ___________________
*المواد المطلوب احتسابها :المستوى
رقم المادة
٠١

الجامعة _____________________ سنة التخرج _________
 دكتوراه

 ماجستير

الساعات

 دبلوم
العﻼمة

_________ ________________ _______

وتعادل_________ :
.٢

اسم المادة

 رسالة

_______

________________ _______

في الخطة الدراسية
_______

_________ ________________ _______

وتعادل_______ ________________ __________ :
.٣

_________
في الخطة الدراسية

_________ ________________ _______

وتعادل_________ :

الفصل/السنة
التي درس بها المادة
_________

_______

________________ _______

_________
في الخطة الدراسية

أقر ب أنني أعل م بأن ه س يتم حس م فص ل دراس ي واح د م ن الح د اﻷعل ى لس نوات التخ رج لم دة الدراس ة لني ل الدرج ة مقاب ل ك ل )(٩
ساعات تم احتسابها.
توقيع الطالب___________________ :

التاريخ:

/

*معلومات دائرة التسجيل:
( للعام الجامعي )
 التحق الطالب في البرنامج الفصل )( ساعة معتمدة لهذا الفصل
 الطالب مسجل ) -هل سبق احتساب مواد من برنامج أخر للطالب:

ﻻ

رقم المادة

٠١
٠٢
٠٣

_________
_________
_________

/

(

/

 نعم

الساعات

اسم المادة

__________________________
__________________________
__________________________

توقيع وختم مسجل الكلية _______________ :التاريخ :

/

/

توقيع المسجل العام __________________ :التاريخ :

/

/

_______
_______
_______

-٢*توصية لجنة الدراسات العليا في قسم التخصص
 موافق

*قرار مجلس كلية الدراسات العليا

 غير موافق

رقم الجلسة __________ :تاريخها/ :

 موافق على احتساب المواد التالية:
رقم المادة:

/

اسم المادة:

_______ ____________________
_______ ____________________

توقيع رئيس اللجنة:ــــــــــــــــــــــــــــــــ

______ __________________
رقم الجلسة __________ :تاريخها/ / :
توقيع رئيس اللجنة________________ :

*تنسيب لجنة الدراسات العليا في كلية التخصص
 موافق

 غير موافق

/

رقم الجلسة ______________________________ :تاريخها:

/

توقيع رئيس اللجنة_________________________ :

ﻻستعمال كلية الدراسات العليا ) شؤون الطلبة(.
  ٠١جميع المعلومات الواردة أعﻼه صحيحة ودقيقة.
  ٠٢مﻼحظات ذات عﻼقة بالمعاملة
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------التوقيع--------------------------------

التاريخ:

/

/

التوقيع--------------------------------

التاريخ:

/

/

الوثائق المطلوب إرفاقها:
 ٠١كشف عﻼمات حديث
 ٠٢كشف عﻼمات بالمواد الدراسية المراد احتسابها
 ٠٣وصف معتمد للمواد المراد احتسابها

نسخة /رئيس لجنة الدراسات العليا /بكلية٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠
نسخة /المسجل العام

