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 (12رقم ) نموذج

  التأجيل والحذف

 

             تأجيل القبول             تأجيل الدراسة   حذف جميع المقررات الدراسية 

ــربــ ـــــاالســـم الـ   رقم الهوية  يـــــاعـ

  رقم الجوال  الجنسية  الرقم الجامعي

  القسم  الكلية / المعهد

 دارس متفرغ                   طالب منحة                    موظف حكومي                معيد                   محاضر    العمل

  مكان العمل

                  عالي دبلوم   ماجستير               دكتوراه                   المرحلة الدراسية
      

 بيانات التقديم

 هـ21/        21من العام الجامعي         ______ الفصل الدراس ي تاريخ االلتحاق بالدراسة

      تاريخ تقديم الطلب إلى القسم املختص

  (وجدتاريخ تسجيل الرسالة ) إن 

 الرابع        الثالث                   الثاني            األول                  مرحلة دراسة المقررات

 فصول     ةأربع   فصول       ةثالث   فصالن         فصل                 المدة المطلوبة

  من العام الجامعي  ابتداء من الفصل الدراس ي
  

 رأي القسم

 فصالن         فصل                 مدة التأجيل نعم           ال                 هل سبق للطالب تأجيل القبول 

 أربعة فصول       ثالثة فصول         فصالن         فصل                 مدة التأجيل نعم           ال                 هل سبق للطالب تأجيل الدراسة

 أربعة فصول       ثالثة فصول         فصالن         فصل                 مدة الحذف نعم           ال                 هل سبق للطالب حذف المقررات

 من الرسالة
ً
 ( %        ما نسبته )           نعم            ال                 هل أنجز الطالب قدرا

 بعدم الموافقة   بالموافقة                                                  )                 ( بتاريخ في جلستهعلى النموذج وأوص ى مجلس قسم                                      العفقد تم  اإلط

 وذلك لألسباب التالية:    

  التوقيع  رئيس القسم

 رأي عميد الكلية / المعهد

 ( من الالئحة الموحدة للدراسات العليا فإني:      لقد تم االطالع على توصية مجلس القسم وبناًء على المادة )             

               أوافق   :ال أوافق ، وذلك لألسباب التالية 

 التوقيع:                                                                                                            السم: ا                                                                    عميد: 

 الدراسات العليارأي عميد 

 وموافقة عميد:                                                                                              لقد تم االطالع على توصية مجلس قسم : 

 على المادة )                 ( من الالئحة الموحدة للدراسات العليا، فإني  وبناًء على الصالحيات املخولة لعميد الدراسات العليا وبناءً 

              أوافق   ال أوافق 

 رقم قرار العمادة )                ( بتاريخ:

 التوقيع:                                                                                                                 الدراسات العلياعميد

 

 

 
 مالحظة/ ال يقبل أي نموذج تعرض للتعديل أو كان ناقصا

 صورة للطالب  –       صورة لعميد شؤون الطالب   – :               صورة لعميد  – صل / لعمادة الدراسات العليا ) شؤون الطالب( األ 

 الختم
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