
 

 

  

 

 

 

 

 

 (8نموذج )  

  
 (           * تأجيل دراسة الطالبة )فصل / فصالن( لمرحلة )ماجستير/ دكتوراه(

 بيانات خاصة بالطالبة : -أوالً 

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

 هدكتورا                         ماجستير               العلمية المقيدة بها:        المرحلة 

 التخصص:

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

 :جامعةال                     .......................................................  :كلية التحدد جهة عمل الطالبة إن كانت مبتعثة دراسياً :  
................................................................. 

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

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

  هـ14التاريخ    /   /                      .........................موافقة:.: ال ابخطرقم  ...........................................2                                           

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

 

 بيانات مرتبطة بالموضوع : -ثانياً 

 

 أسباب طلب التأجيل :
 

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

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

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

 

   رئيسة القسم:                                                          الطالبة:                                                                     

      .................................... االسـم:                                                ................................................ االســـم:                      

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

 

 

 

 

 

 القرارات: –ثالثاً 

 ( من نفس املادة.3ما ورد يف الفقرة )( من الالئحة املوحدة للدراسات العليا يف اجلامعات، ويكون موعد التقدمي حسب 22* طبقا للمادة )
 ** من خالل تقرير املشرف . 
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 (8نموذج )  

 

 

 
 

 سعادة عميدة الدراسات العليا                                                                 

الدراسات طالبة  هـ قد أوصى بالموافقة على تأجيل دراسة14(  بتاريخ   /   /    ..............في جلسته رقم ) .............................نفيدكم بأن مجلس قسم 

 ( من الالئحة الموحدة للدراسات العليا لمدة ) فصل / فصلين دراسيين(.22وفقاً للمادة ).......................................................... العليا / 

 هـ.14( بتاريخ   /   /    .....................لية بالموافقة على ذلك في جلسته رقم )وقد أوصى مجلس الك

 
 

 وكيلة الكلية للدراسات العليا :                                                                عميدة الكلية:

         ..............................................االســـم:                                  ................................................االســـم:                                     

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

 هـ    14هـ                                       التاريخ :    /    /    14التاريخ:    /    /                                

 
 *رأي المسؤولة من قبل عمادة الدراسات العليا 

 

 البيانات مستوفاة   

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

 

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

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

 هـ14التاريخ:      /      /      

 

 من قبل عمادة الدراسات العليا .هذا الجزء تعبأ بيانات  *
 
 


