نموذج (/8أ)

تأجيل دراسة الطالبة (فصل /فصالن)
املادة ))22

ً
أوال  -بيانات خاصة بالطالبة :
اسم الطالبة :

2/1

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

الرقم اجلامعي:
محاضر

املرحلة العلمية املقيدة بها:

دارسة من الخارج

دكتوراه

ماجستري

التخصص:
القسم الذي تتبعه الطالبة دراسي ًا :

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

حتدد جهة عمل الطالبة إن كانت مبتعثه دراسياً :الكلية :

اجلامعة:

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

التعليم العام/

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

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

فصل االلتحاق بالربنامج:

الفصل الدراسي:

العام:

14 / 14هـ

فصل االنتهاء من املقررات املنهجية:

الفصل الدراسي:

العام:

14 / 14هـ

فصل نهاية املدة النظامية:

الفصل الدراسي:

العام:

14 / 14هـ

عدد الفصول الدراسية اليت أجلتها سابقاً:
 ...........................................1رقم خطاب موافقة العمادة :

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

التاريخ 14 / /هـ

 ......................................... .2رقم خطاب موافقة العمادة :

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

التاريخ 14 / /هـ

 .......................................... .3رقم خطاب موافقة العمادة :

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

التاريخ 14 / /هـ

عدد الفصول املمنوحة للطالبة كفرصة إضافية :
 ...........................................1رقم خطاب املوافقة:

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

 ...........................................2رقم خطاب املوافقة:.:
عدد الفصول الدراسية اليت اجتازتها الطالبة:
املرحلة اليت اجتازتها الطالبة يف إعداد الرسالة:

ً
ثانيا  -بيانات مرتبطة باملوضوع:

التاريخ 14 / /هـ

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

فصل دراسي
البداية

التاريخ 14 / /هـ
فصالن دراسيان

 %50من البحث

مل تسجل خطة البحث
أكثر من  %50من البحث

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

الطالبة:
االســـم:
التوقيع:

رئيسة القسم:
................................................
.......................................

االسـم:

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

التوقيع:

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

نموذج (/8أ)
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ً
ثالثا – القرارات:
سعادة عميدة الدراسات العليا
نفيدكم بأن جملس قسم  .............................يف جلسته رقم ( ) ..............بتاريخ / /

 14هـ قد أوصى باملوافقة على تأجيل دراسة طالبة الدراسات العليا /

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

وفقاً للمادة ( ) 22من الالئحة املوحدة للدراسات العليا ملدة ( فصل  /فصلني دراسيني).
وخبطاب تأييد عميدة الكلية باملوافقة رقم ( ).....................بتاريخ 14 / /هـ.

عميدة الكلية:

وكيلة الكلية للدراسات العليا :
االســـم:

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

االســـم:

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

التوقيع:

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

التوقيع :

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

التاريخ14 / / :هـ

التاريخ 14 / / :هـ

رأي املسؤولة من قبل عمادة الدراسات العليا *

البيانات مستوفاة
إعادة االستمارة الستكمال

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

االسـم:

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

التوقيع:

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

/

14هـ

التاريخ:

* تعبأ بيانات هذا الجزء من قبل عمادة الدراسات العليا .

/

