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 بيانات خاصة بالطالبة : -أوالً 

الرقم                      ............................................................................................................................................................................................... اسم الطالبة :
 الجامعي:
 دارسة من الخارج                 موظفة تابعة لوزارة الخدمة المدنية                       محاضر                         معيدة               

 دكتوراه                         ماجستير               الدرجة العلمية المقيدة بها:        

 التخصص:

 ......................................................................  دراسياً :القسم الذي تتبعه الطالبة 

 :جامعةال                     .......................................................  :كلية الدراسياً :    تحدد جهة عمل الطالبة إن كانت مبتعثة
................................................................. 

 .............................................................................................. التعليم العام /                                                                  

 هـ14/     14العام:                                                الفصل الدراسي:                                        : فصل االلتحاق بالبرنامج

 هـ        14  /   14العام:                                      فصل االنتهاء من المقررات المنهجية:                   الفصل الدراسي:                  
 هـ14/     14العام:                                                        الفصل الدراسي:                                فصل نهاية المدة النظامية:

 أجلتها سابقاً:عدد الفصول الدراسية التي 
 هـ14التاريخ    /   /      .........................موافقة العمادة : خطاب رقم  ...........................................1                                          
 هـ14التاريخ    /   /      .........................موافقة العمادة :  خطابرقم  ......................................... .2                                          
 هـ14التاريخ    /   /      .........................موافقة العمادة :  خطابرقم  .......................................... .3                                          
 هـ                                    14التاريخ    /   /      .........................موافقة العمادة : خطاب رقم  .......................................... .4                                          

 عدد الفصول الممنوحة للطالبة كفرصة إضافية : 
 هـ14التاريخ    /   /                         .........................موافقة: ال خطابرقم  ...........................................1                                           
  هـ14التاريخ    /   /                      .........................موافقة:.: ال خطابرقم  ...........................................2                                           

 مرحلة إعداد البحث.    لم تسجل خطة البحث  فصالن دراسيان    فصل دراسي           عدد الفصول الدراسية التي اجتازتها الطالبة:
من  %50أكثر من         من البحث     %50           البداية                          :تازتها الطالبة في إعداد الرسالةالمرحلة التي اج

 البحث 
 

 بيانات مرتبطة بالموضوع : –ثانياً 

 

 :أسباب إلغاء القيد

 تم قبول الطالبة في الدراسات العليا ولم تسجل في الفترة المحددة للتسجيل. 

 لم تجتز المقررات التكميلية وفق الشروط الواردة في المادة الثامنة عشرة. 

 انسحبت أو انقطعت عن الدراسة لمدة فصل دراسي دون عذر مقبول. 

 عدم جديتها في الدراسة أو إخاللها بأي من واجباتها الدراسية ، وفقاً ألحكام المادة الثانية والخمسين من الالئحة. 

 انخفض معدلها عن تقدير جيد جداً في فصلبن متتاليين. 

 ادة الثانية والعشرين.تجاوزت فرص التأجيل المحدد في الم 

 أخلت باألمانة العلمية في مرحلة الدراسة سواًء بالمقررات أو إعداد الرسالة ، أو قامت بعمل يخل باألنظمة والتقاليد الجامعية.  

 

 ( من الالئحة الموحدة للدراسات العليا .26المادة )* 
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 بعد السماح لها بإعادته مرة واحدة. –إن وجد  -لم تجتز االختبار الشامل  

 عدم صالحية الرسالة للمناقشة أو عدم قبولها بعد المناقشة بناًء على قرار لجنة الحكم على الرسالة. 

 * لم تحصل على الدرجة خالل الحد األقصى لمدتها وفقاً للمادة السادسة والثالثين. 

 
 

 المشــرف إن وجد:

 هـ14التاريخ    /   /         ...............................................التوقيع:     .......................................................االسم:                  

 

 وكيلة الدراسات العليا :
 هـ14التاريخ    /   /       ...............................................التوقيع:     .......................................................االسم:                  

 

 القرارات: –ثالثاً 
 

 

 سعادة عميدة الدراسات العليا                                                                 

 ..............................................................قد اتخذ قراره بالتوصية بإلغاء قيد طالبة الدراسات العليا /  .................................نفيدكم بأن مجلس قسم 

مادة ) السادسة والعشرين ( فقرة )    ( من هـ ، بناًء على األسباب الموضحة أعاله وفقاً لل14( بتاريخ   /   /    ....................في جلسته رقم )

/     (              بتاريخ ............................) باجتماعه ................................................................الالئحة الموحـدة للدراسات العليا . وقد وافق مجلس كلية 

 المختص . القسم اتخذه مجلسلى ما هـ بالتوصية بالموافقة ع14/    

 

         ..............................................االســـم: عميدة الكلية:             ................................................االســـم: رئيسة القسم: 
 

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

 

 *:رأي المسؤولة من قبل عمادة الدراسات العليا
 

   .البيانات مستوفاة 

 ...............................................................................................................................................إعادة االستمارة الستكمال    

 

  ..............................................االسـم: 

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

 هـ14التاريخ:     /     /      

 من قبل عمادة الدراسات العليا. بيانات هذا الجزءتعبأ  *


