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سري
نموذج تعديل درجة أو اختبار بديل
ا

اختبار بديل ( رقم املحضر......................................بتاريخ.).............................

ا لرقم ............................................................. /
التاريخ .... ..................................................... /

تعديل درجـة

سـعـادة عـمـيـد كـليـة . ........................................................................................................................................................................................................................................... :حـفـظـة هللا
السالم عليكم ورحمة هللا وارها. .
قررت الـلجنـة الثـالثـيـة املشـكلة بالكـلـية لتـعـديـل الـدرجـات .تـعديـل درجـة الطـالـب...............................................................................................................................................................:

خاص بالـكـلـيـة

منتسب رقم التسجيل  ................................................................:في مقرر ...........................................................................برمز و رقم ...........................................
منتظم
 14هـ حـيـث أن الـطـالـب قـد حـصـل
شـعـبـة  ......................................................................:في الـفـصـل الـدراسـي  ...............................................................................لـعـام /14
ً
على .قدير ............................................................:ودرجة رقما  ...........................................................................:وكتابة ..................................................................................................... :
ً
.ـم تـعـديـل درجـتـ إلى .ـقـديـر ...................................................:ودرجـة رقـمـا ...............................................................:وكـتـابـة ...........................................................................................:
وذلك لألسباب التالية :
. ........................................................................................................................................................... -1
. ........................................................................................................................................................... -2
رئيس اللجنة
نرجو من سعاد.كم التكرم بتعميد من يلزم نحو ا.خاذ الالزم .
وكيل الكلية

أستاذ املادة

رئـيـس القسم .........................................

االسم ..........................................................:

االسم....................................................................:

االسم..............................................................:

التوقيع .....................................................:

التوقيع...................................................................:

التوقيع............................................................:
الختم

مالحظة هامة :

* البد من ذكر سبب التعديل .
* ضرورة أستيفاء جميع البيانات املدونة في النموذج .
* أن يكون تعديل الدرجة خالل شهر األول من بداية الفصل الدراس ي الذي يلي الفصل التي درست في املادة التعديل الدرجة فقط.
*البد من تعديل الدرجة خالل فصل دراس ي واحد (لالختبار البديل فقط ).
سعادة عميد القبول والتسجيل

حفظة هللا

السالم عليكم ورحمة هللا وارها.ة

الرقم ...................................................................... /

التاريخ .......... ..................................................../

نأمل التكرم من سعاد.كم بتعميد من يلزم نحو تعديل درجة الطالب املوضحة بيانا.

عميد الكلية

في قرار اللجنة الثالثية املشكلة بكلية ..............................................................................

االسم. .....................................................................:
التوقيع ...................................................................... :

خاص بعمادة القبول والتسجيل

سعادة وكيل عمادة القبول والتسجيل
السالم عليكم ورحمة هللا وبركاته
نأمل التكرم من سعادتكم بتعميد من يلزم نحو تعديل درجة الطالب املوضحة بياناته
في قرار اللجنة الثالثية املشكلة لكلية ..................................................
حفظة هللا

وكيل عمادة القبول والتسجيل للشؤون التعليمية

سعادة رئيس وحدة التدقيق واملعلومات
رجاء عمل الالزم...
ً
تم عمل الالزم وأرشفتها إلكترونيا

عميد القبول والتسجيل

ُ
لم تنفذ

