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 تأجيل الدراسة ببرنامج الماجستيرنموذج 
 .................... :التاريخ

 المعلومات الشخصية

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

 ......................التخصص:  ................... القسم: ..................................الكلية: 

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

 ..........................التوقيع:  ................................................الرسالة: المشرف على 

 ...........................التوقيع: ..........................................لمشارك )إن وجد(: المشرف ا

 ...........................التوقيع: .................................. :القسمرئيس لجنة الدراسات العليا في 

 ...........................التوقيع: ............................... رئيس لجنة الدراسات العليا في الكلية:

 ...........................التوقيع: .......................................................عميد الكلية: 

 

 التسجيلالقبول ومعلومات دائرة 

 ........................................ العام الجامعي: ............................. مسجل منذ الفصل:

 .معتمدة ساعة ......................أنهى دراسة:     ............. عدد الساعات المسجلة هذا الفصل:

 ...............................المعدل التراكمي: 

 ........................التاريخ :          .....................مدير دائرة القبول والتسجيل: 
 

 (الدائرة الماليةيعبأ من قبل )  الوضع المالي للطالب

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

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

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

 ..…………………………التأجيل السابق:

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

  الفصل المطلوب تأجيله

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

  المبررات

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

 المواد االستدراكية التي درسها الطالب ) إن وجدت( 

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

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

 موفد للدراسة من جهة رسمية؟ أنتهل 

          نعم  ال   

 ................................................................. :إذا كان الجواب بنعم، اذكر جهة اإليفاد

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

 اإليفادرأي جهة 

             موافق   غير موافق 

 ................. :التاريخ .................. توقيع جهة اإليفاد    
 

 خدمة العلم /اإلقامةرأي مكتب 
 

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

 .....................التاريخ : .............................قيع: التو  
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 )إن وجدت(  تقرير المشرف على رسالة الطالب

 .......................................................................ز.................................

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

 في طلب الطالب)إن وجدت( رسالة العلى رأي المشرف 

             موافق   غير موافق 

 ...........................................................................................: اآلتيةلألسباب 

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

 ......................:تاريخ بدء اإلشراف ............................................... :اسم المشرف

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

  الكليةلجنة الدراسات العليا في  توصية  القسملجنة الدراسات العليا في  تنسيب

 غير موافق □      موافق □  غير موافق □               موافق  □

  ................................: لجلسةارقم   ......................................... :الجلسةرقم 

 . ................................رقم القرار:   ........................................... رقم القرار:

 .................................... التاريخ:  .............................................التاريخ: 

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

 

 قرار مجلس الدراسات العليا

 غير موافق □    موافق  □

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

 .......................................... رقم القرار:

 .............................................التاريخ: 

 ................................توقيع رئيس المجلس: 
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 .مدير دائرة القبول والتسجيل - نسخة:*

 .أو االيفاد االبتعاثجهة  - 
 .مدير الدائرة المالية - 

 .بكلية/رئيس لجنة الدراسات العليا -


