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نموذج طلب دراسة مواد خارج الجامعة لطلبة الماجستير
الرقم الجامعي

إسم الطالب

التخصص

المعدل التراكمي

الفصل الدراسي

الجامعة التي سيدرس فيها المواد
( يرجى تعبئة المعلومات التالية )
هل سبق وأن درست فصالً خارج الجامعة أثناء الدراسة

عدد الساعات المعادلة سابقاً إن ُوجدت

في جامعة البت ار؟ ( نعم  /ال)

توقيع الطالب على صحة المعلومات أعاله:

 شروط دراسة مواد خارج الجامعة :

المادة ( :)41مع مراعاة ما ورد يف املادة (/41ب) ،جيوز للطالب أن يدرس ما ال يزيد على ( )6ساعات معتمدة يف برنامج مماثل يف جامعة أخرى شريطة:

 .1احلصول على موافقة اجمللس ،بناءاً على توصية من جلنيت القسم والكلية املختصتني.
 .2أن ال يقل املعدل الرتاكمي عن (.)0033

 .3أن ال تكون يف الفصل الدراسي األخري من دراسته يف املاجستري.
المادة (/41ب) :يُشرتط يف املواد اليت درسها الطالب يف جامعة أخرى ،ويرغب يف إحتساهبا أن تكون معادلة يف احملتوى ،ومساوية يف املستوى ،ملادة أو مواد يف اخلطة
الدراسية املقررة ،وأن ال تقل عالمة الطالب يف كل منهما عن ( ،)Bأو ما يعادهلا .وال جيوز أن يزيد عدد الساعات احملتسبة على ( )9ساعات معتمدة.
المواد التي يريد الطالب دراستها خارج الجامعة
رقم المادة في جامعة البترا

رقم المادة في الجامعة التي يرغب

إسم المادة في جامعة البترا

إسم المادة في الجامعة التي يرغب الطالب بالدراسة فيها

الطالب بالدراسة فيها

تنسيب لجنة الدراسات العليا في قسم التخصص
○ موافق ○ غير موافق
رقم الجلسة :

التاريخ :

/ /

توقيع رئيس اللجنة :

تنسيب لجنة الدراسات العليا في كلية التخصص
○ موافق ○ غير موافق
رقم الجلسة :

التاريخ :

/ /

توقيع رئيس اللجنة :

قرار عميد البحث العلمي والدراسات العليا
○ موافق ○ غير موافق
رقم الجلسة :

التاريخ :

/ /

توقيع العميد:

الستعمال عمادة القبول والتسجيل
مالحظات :
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