
 جامعة االندلس
 للعلوم والتقنية

 رئاسة الجامعة

 شؤون الطلابعمادة 

 

 م02    /              /              التاريخ :              

 .......................المرفقات:

 (            المرجع  )                                            

 

 8م -80 -ن  –ش.طالب   2من  1الصفحة 

 طلب )تأجيل/ استثنائي/ تحسين(
 للعام الجامعي .............

 الرقم االكاديمي :  )                          (
 :ارغب .........................................................انا الطالب /

 تأجيل اختبار       اختبار استثنائي         تحسين مستوى 
  للمقررات الدراسية اآلتية:

 الدرجة المرصودة  اسم المادة م
 الفصل المستوى  التخصص (ت)إن وجد

1  
 

   
2      
 السبب :
...................................................................................................................... 

 توقيع الطالب                                                                          
 

 الكنترولموافقة 
     .تم مراجعة الدرجات المرصودة للطالب في الجدول اعاله 
     وهي : هاعلى الطالب مواد اخرى غير المذكورة اعاله عدد )                (  

...................................................................................................................... 
  التوقيع                                                                        

 

 رئيس القسمموافقة 
...................................................................................................................... 
 التوقيع                                                                        

 المالية الشؤون إجراءات 
...................................................................................................................... 
 التوقيع                                                                        

 م201/      /       سند قبض رقم )                    (   بتاريخ:     
 إجراءات إدارة الكنترول واالمتحانات

 م201/  201  (، للعام الجامعيب ببرنامج شؤون الطالب لعدد )     ( مواد، من الفصل )      تم تأجيل مواد الطال. 
 .تم تدوين معلومات الطالب لدينا وسيتم تحديد موعد ) استثنائي/ تحسين( مع الطالب واجراء االمتحانات المقررة 

 الكنترول واالمتحاناتمدير إدارة                                                    معّدل البيانات في النظام



 جامعة االندلس
 للعلوم والتقنية

 رئاسة الجامعة

 شؤون الطلابعمادة 

 

 م02    /              /              التاريخ :              

 .......................المرفقات:

 (            المرجع  )                                            

 

 8م -80 -ن  –ش.طالب   2من  2الصفحة 

 تعليمات هــــــامة

 تأجيل اختبار:

  يكون التأجيل في مقرر أو
 مقررين في الفصل الواحد.

  يسمح للطالب بتقديم التأجيل قبل
االمتحان بيوم وفق مبررات 

 رسمية.

  المواد المؤجلة للطالب تحسب
 ضمن مواد الرسوب التي تبقي

 الطالب لإلعادة.

  ال يحق للطالب تأجيل أكثر من
مادتين إال في حالة العمليات 
الجراحية الكبرى أو الوالدة على 
أن  يقدم العذر خالل فترة 

 االمتحانات.

  تسديد رسوم التأجيل وفق الئحة
 الرسوم.

  ال تحسب على الطالب المادة
المؤجلة ضمن مواد الدور الثاني 

بًا في )نجمة( إال إذا كان راس
 المقرر.

  يحفظ التأجيل في إدارة الكنترول
 ونسخة للطالب.

  ال يكون التأجيل إال إلى في
الدور التكميلي لنفس العام 

 الدراسي.

 اختبار االستثنائي: 

 . يكون في مقرر او مقررين فقط 

  يدفع الطالب الرسوم المقررة
 للمادة قبل االختبار .

  يتحدد موعد االمتحان االستثنائي
ترة بعد انتهاء االمتحان في الف

 التكميلي ولمدة شهر.

  يسقط الطلب إذا مضى عليه
عشرة أيام ولم يحضر الطالب 

 لالختبار.

  الحاالت المقبولة ألداء االمتحان
 –االستثنائي هي: ) المرض 

السفر خارج الجمهورية اليمنية 
األعذار الشرعية  –السجن  –

أو  –للطالبات كالزواج والوالدة 
 وثيق رسمي(أي عذر بت

 

 التحسين: 

  يكون في مقرر او مقررين
حصل فيهما الطالب على 

 تقدير مقبول .

  يكون فقط  لطالب المستوى
الرابع بعد استكمال النجاح 
في المقررات الدراسية بعد 

 الفصل الثامن مباشرة.

  تدون درجات الطالب كمادة
غير اعادة اال في المواد 

 التي رسب بها سابقًا .

  امتحان يحتسب رسوم
تحسين مقرر وفق الئحة 

 الرسوم الخاصة .

 


