
 

 

  

 

 

 

 

 

 (9نموذج )  

 *فرصة إضافية في حالة انتهاء المدة المحددة إلعداد البحث الئحياً  

 بيانات خاصة بالطالبة : –أوالً 
 الرقم الجامعي: ........................................................................................................................اسم الطالبة : 

 دارسة من الخارج                 موظفة تابعة لوزارة الخدمة المدنية                       محاضر                         معيدة               

 دكتوراه                ماجستير                  :          المقيدة بها الدرجة العلمية

 .......................................................................: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:

 هـ14التاريخ    /   /      .........................:  رقم قرار موافقة العمادة ...........................................1عدد الفصول الدراسية التي أجلتها سابقاً: 

 هـ14التاريخ    /   /      .........................:  رقم قرار موافقة العمادة .......................................... .2                                          

 هـ14التاريخ    /   /      .........................:  رقم قرار موافقة العمادة .......................................... .3                                          

 هـ14/   /    التاريخ      .........................:  رقم قرار موافقة العمادة .......................................... .4                                          

 ال            •نعم )تحدد مدتها(                                                                  •          هل تم سابقا منح الطالبة فرصة إضافية:

 هـ14التاريخ    /   /                                                .موافقة: ال خطابرقم                                                 

 بيانات مرتبطة بالموضوع : –ثانياً 

 هـ14 من العام الجامعي   ...تبدأ من الفصل الدراسي.....    فصالن دراسيان فصل دراسي واحد    المدة المطلوبة كفرصة إضافية:   

 ...........................................................................................................................................................................................................:مبررات الطلب

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

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

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

 ـه14التاريخ    /   /     ...............................: التوقيع    .......................................................:   االسم: رئيسة القسم

 

 القرارات: -ثالثاً 

 سعادة عميدة الدراسات العليا                                                                      

الدراسات العليا /  منح طالبةهـ قد أوصى بالموافقة على 14تاريخ   /   /    ( و.....................في جلسته رقم ) ....................................نفيدكم بأن مجلس قسم 

)فصل دراسي/ فصلين دراسيين( تضاف للمدة الالئحية للحصول على درجة )الماجستير/  فرصة إضافية .....................................................................

  . في الجامعات من الالئحة الموحدة للدراسات العلياللمادة )التاسعة والعشرين( وفقاً الدكتوراه( 

 .هـ14( وتاريخ   /   /    .....................على ذلك في جلسته رقم ) بالموافقة مجلس الكلية أوصىوقد 
 

 ..............................................: االســـم: عميدة الكلية            ................................................: االســـم: وكيلة الكلية للدراسات العليا

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

 هـ 14:    /    /    التاريخ          هـ                            14:    /    /    التاريخ                              
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 (9نموذج )  

  *رأي المسؤولة من قبل عمادة الدراسات العليا  
 

 البيانات مستوفاة.   

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

 

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

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

 ـه14التاريخ :      /      /                                                                                                             

 .يرفق مع االستمارة تقرير من المشرف يوضح فيه مدى جدية الطالبة وكذلك مدى كفاية المدة المطلوبة إلنهاء البحث *

 * تعبأ بيانات هذا الجزء من قبل عمادة الدراسات العليا.
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