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 )تعبأ من قبل الطالب( المعلومات الشخصية

 ............................. : الرقم الجامعي .............................. : الطالب اسم

 ............................. : األكاديمي القسم .............................. : الكلية

 ............................. : تاريخ االلتحاق بالجامعة .............................. : التخصص

 ............................. : العام الجامعي .............................. : الفصل

 ال  نعم           هل أنت حاصل على منحة من الجامعة هذا الفصل
  ................................................................................................ ذكرهااذا كان الجواب نعم، إ
 

 ال  نعم            هل أنت موفد للدراسة من جهة رسمية؟
 .................................................................................... :ذكر جهة اإليفاداإذا كان الجواب نعم، 

 

 ..................................................................................................... :على الرسالةالمشرف 
 ............................................................................................... المشارك )إن وجد(:المشرف 

 

 مبررات االنسحاب
 

1.     ..................................................................................................................... 
2.     ..................................................................................................................... 

 

  .......................... التاريخ:                                     ...................................... :توقيع الطالب
 

 والتسجيلدائرة القبول خاص ب
 

   أنهى دراسة )           ( ساعة معتمدة  ، ............................. للعام الجامعي ............ الطالب مسجل منذ الفصل
  ......................................... عدد الساعات المعتمدة المسجلة لهذا الفصل، ...................... التراكمي همعدل

 

 .......................................................................................................... :مالحظات أخرى 
 

 التاريخ:                ...................................... :مدير دائرة القبول والتسجيلتوقيع 
............................ 

 برنامج الماجستيراالنسحاب النهائي من طلب 
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 (الدائرة الماليةخاص ب) للطالبالوضع المالي 

   ا  الطالب بريء الذمة مالي 
   ( إالمبلغ المطلوب من الطالب)ن وجد: ............................................................................... 

 التاريخ:                            ...................................... :المدير الماليتوقيع 
............................ 

 

 خدمة العلم /والتأشيراتتب اإلقامة رأي مك

........................................................................................................................... 

........................................................................................................................... 
 

 ............................ التاريخ:                                         ...................................... :توقيعال
 

علييي  ) والبحيييث العلمييييلجنييية الدراسيييات العلييييا  تنسييييب
 (األكاديمي القسم مستوى 

علييي  ) ث العلمييييوالبحيييلجنييية الدراسيييات العلييييا  توصيييية 
 (الكلية مستوى 

           موافق                 غير موافق               موافق                 غير موافق 

 ........................................... رقم الجلسة:  ........................................... رقم الجلسة:

 ........................................... رار:ـــقـرقم ال  ........................................... رار:ـــقـرقم ال

 ...........................................خ: ـــــــــــــــالتاري  ...........................................خ: ـــــــــــــــالتاري

 ...................................توقيع رئيس اللجنة:   ...................................نة: توقيع رئيس اللج

 قرار مجلس الدراسات العليا

           موافق                 غير موافق 
 ........................................... رقم الجلسة:

 ........................................... رار:ـــقـرقم ال

 ...........................................خ: ـــــــــــــــالتاري

 ...............................: المجلستوقيع رئيس 
 
 
 
  نسخة:*
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 .مدير دائرة القبول والتسجيل  -    
 .لبالطاكلية  /والبحث العلمي العليارئيس لجنة الدراسات   -    


