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 طلب تأجيل الدراسة ببرنامج ماجستير 
 

 .................... :التاريخ

  المعلومات الشخصية

 ............................ : الرقم الجامعي .............................. : الطالب اسم
 ............................ : األكاديمي القسم .............................. : الكلية

 ............................ : تاريخ االلتحاق بالجامعة .............................. : البرنامج
 ............................ : العام الجامعي .............................. : الفصل

 ............................ : ك )إن وجد(المشرف المشار  .............................. : الرسالةالمشرف على 

       ال    نعم          هل أنت حاصل على منحة من الجامعة هذا الفصل

 ................................................................................................ذكرها: اإذا كان الجواب بنعم، 

       ال    نعم    اسة من جهة رسمية؟موفد للدر  أنتهل 

 ..................................................................................: اإليفادذكر جهة اإذا كان الجواب بنعم، 
 
 

 الفصل المطلوب تأجيله

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

 المبررات

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

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

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

 ةالسابق تالتأجيال

 ........................................ : العام الجامعي .............................. : لو الفص

 ........................................ : التاريخ .............................. : توقيع الطالب
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 خاص بدائرة القبول والتسجيل

 ........................................ : العام الجامعي .............................. :  مسجل منذ الفصلالطالب 
 (                      ) الحالي الفصل علىلمسجلة لمعتمدة اعدد الساعات ا

 (                      ) عدد الساعات المعتمدة التي أتمها الطالب بنجـاح   
   (               ) المعدل التراكمي

  :جدت(االستدراكية التي درسها الطالب )إن و المواد 
.............................................................................................................................. 
.............................................................................................................................. 

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

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

 (بالدائرة المالية خاص) الوضع المالي للطالب

 الطالب بريء الذمة ماليا       
 ................................................................................... )إن وجد(: المبلغ المطلوب من الطالب    

 

 .......................................... : التاريخ .............................. : توقيع المدير المالي

 )عن وجدت( اإليفادرأي جهة 

 موافق         
 غير موافق            

 .......................................... : التاريخ .............................. : اإليفادتوقيع جهة 

 خدمة العلم /والتأشيرات اإلقامةرأي مكتب 

 .......................................... : التاريخ .............................. : التوقيع 

 ( )إن وجدرسالة الرأي المشرف على 

 افق        مو      
    ...............................................................................................، لألسباب التالية: موافقغير 

    ............................................................................................................................ 
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 ............................ : تاريخ بدء االشراف .............................. : اسم المشرف

 ............................ : التاريخ .............................. : التوقيع
 

 

 )عليى مسيتو   والبحث العلمييلجنة الدراسات العليا  تنسيب
 ديمي(األكا القسم

 )عليى مسيتو   والبحث العلمييتوصية لجنة الدراسات العليا  
 (الكلية

           موافق                 غير موافق               موافق                 غير موافق 

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

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

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

 ......................................توقيع رئيس اللجنة:   ......................................توقيع رئيس اللجنة: 

 قرار مجلس الدراسات العليا

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

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

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

توقيع رئيس المجلس: 
.................................. 

 

 
 
 

 

 
  نسخة:*

 .دائرة القبول والتسجيل مدير  -        
 .اإليفادأو  جهة االبتعاث  -        
 .مدير الدائرة المالية  -        
 .كليةالعلى مستوى والبحث العلمي/  لجنة الدراسات العليا رئيس  -  


