نموذج الدراسات العليا ()6
طلب الموافقة على التقدم الى ( ) مناقشة الرسالة

( ) االمتحان الشامل

(على الطالب تعبئة النموذج بعد قراءة التعليمات خلف النموذج)
الرقم الجامعي............................:اسم الطالب.................................................:
البرنامج/التخصص.......................:الكلية/المعهد/المركز....................................:
المسار ) (:الرسالة ) ( :بدون رسالة
الدرجة العلمية التي يدرس لها ) (:الدبلوم ( ) الماجستير
قرارالمشرف (لمسار الرسالة):الطالب أنهى اعداد مسودة الرسالة وأرشحه للتقدم لمناقشة الرسالة
اسم المشرف.....................................:التوقيع......................................:

مرشد الطالب
)
تاريخ االلتحاق بالجامعة ................:عدد الساعات التي أنهاها الطالب(
)
) المعدل التراكمي (
عدد الساعات المطلوب من الطالب انهاءها(
لقد تم تدقيق ملف الطالب من قبل المرشد االكاديمي وتبين أن الطالب مسجل للفصل الحالي وقد أنهى جميع
المساقات المطلوبة حسب خطته الدراسية بنجاح ولم يتجاوز الحد االعلى للدراسة وفق األنممة والمانع لد
من السماح له :
( )الجلوس لالمتحان الشامل
( ) مناقشة الرسالة
( ) يمنع الطالب من مناقشة الرسالة أو التقدم لالمتحان الشامل وذلك لالسباب التالية:
..........................................................................................................................
اسم المرشد............... ........................التوقيع.....................التاريخ...................................
اسم المنسق.........................................التوقيع....................التاريخ...................................

الدائرة المالية
لقد تم تدقيق السجل المالي للطالب.........................................:ورقمه الجامعي.......................:
وتبين أنه سدد جميع المستحقات المالية المترتبة عليه منذ التحاقه بالجامعة وحتى هذه اللحمة.
التوقيع والخاتم............................................ ....................التاريخ...................................

عميد الكلية
( ) لمناقشة الرسالة
( ) لالمتحان الشامل
يسمح للطالب بالتقدم
ال يسمح له بسبب.................................................................................... ...................:
التوقيع.........................................................:التاريخ.................................................:
تسلم نسخة لعمادة الدراسات العليا



مالحظات هامة:

 )1بعد الحصول على توقيع البرنامج والدائرة المالية يقدم الطلب بوساطة الطالب شخصيا الى منسق
البرنامج مرفقا باالتي:
 نسختين من الرسالة بصورتها المبدئية استعدادا للمناقشة (للطلبة الراغبين التقدم لمناقشةالرسالة).
 النسخة االصلية من وصل الدفع لرسوم المناقشة أو االمتحان الشامل (ومقدارها 200دينارأردني ) مدفوعة في حساب مناقشة الرسائل رقم ()311273لدى البنك العربي.
)2
)3
)4
)5

يتقدم الطالب لمناقشة الرسالة خالل فترة شهر من تاريخ تسليم النموذج مع كافة المرفقات.
يتقدم الطالب لالمتحان الشامل حسب التاريخ الذي يعلن عنه البرنامج.
آخر ي وم لعقد المناقشة هو اليوم األخير من االمتحانات النهائية للفصل الدراسي وكل طالب ال يتمكن
من ذلك ألي سبب كان يتقدم للمناقشة في الفصل الدراسي الذي يليه بعد التسجيل لذلك الفصل.
كل طالب يتمكن من تسليم النسخة النهائية من الرسالة المعدلة قبل آخر مهلة محددة لتسليم
العالمات للفصل المعني وفق التقويم االكاديمي يعتبر خريجأ لذلك الفصل وخالف ذلك يعتبر خريجا
للفصل الذي يليه.

