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طلب تأجيل الدراست
الفصل الدراصْ ________ :العام اجلامعْ_____/ _____ :
تاريخ تقديم الطمب:

/

/

اسم الطالب:

الرقم الجامعي:

البرنامـ ــج :

الكلية:

تاريخ االلتحاق بالجامعة:
مدة التأجيل:
أسباب تأجيل الدراسة:
المرفقات (إن وجدت):
توقيع الطالب

وضع الطالب األكاديمي:
ساعات التسجيل
.............................

المعدل التراكمي
.............................

ساعات النجاح
.............................

هسجل البراهج
.......................
تىصيت هجلس القسن /لجٌت الدراساث العليا (الرقن ،___________ :التاريخ)_____/___/___ :

تٌطيت جمهس انكهيت سقى ،__________ 0التاريخ_____/___/___:م
توقيع عميد الكلية___________________:

عًيذ انذساساث انعهيا
____________________________

العرض عمى المجمس األكاديمي إلقرار تأجيل الدراسة.
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طلب إعادة قيد بالبرًاهج
تاريخ تقديم الطمب:

/

/

اسم الطالب:

الرقم الجامعي:

البرنامـ ــج :

الكلية:

تاريخ االلتحاق بالجامعة:
مدة االنقطاع عن الدراسة:
أسباب االنقطاع عن الدراسة:
المرفقات (إن وجدت):

بعدم االنقطاع عن الدراسة مرة أخرى//

أتعهد أنا الطالب:

توقيع الطالب

وضع الطالب األكاديمي:
ساعات التسجيل
.............................

ساعات النجاح
.............................

عدد فصول اإلنقطاع
.............................

المعدل التراكمي
.............................

هسجل البراهج
.......................
تىصيت هجلس القسن /لجٌت الدراساث العليا (الرقن ،___________ :التاريخ)_____/___/___ :

 يقبم طهب إعادة انقيذ

 ال يقبل الطلب.

تٌطيت جمهس انكهيت سقى ،__________ 0التاريخ_____/___/___:م
توقيع عميد الكلية___________________:

عًيذ انذساساث انعهيا
____________________________



لإلجراء عمى أن يقوم الطالب بتسديد رسوم االنقطاع.
لإلجراء والعرض عمى المجمس األكاديمي (الطالب منقطع أكثر من  4فصول دراسية).
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طلب هراجعت درجت اهتحاى هقرر
يرفق الطلب هع وصل بقيوت ( 10ديٌار أردًي)
الفصل الدراصْ ________ :العام اجلامعْ_____/ _____ :
تاريخ تقديم الطمب:

/

/

اسم الطالب:

الرقم الجامعي:

البرنامـ ــج :

الكلية:

اسم المقرر:

رقم المقرر:

انذسجت بعذ املشاجعت0

انذسجت قبم املشاجعت0

هبزرات تعديل الدرجة:
....................................................................................................................................
............................................................................................................................. .......
اسم رئيس القسم

اسم مدرس المقرر

توقيع عميد الكلية

مالحظة :يرفق مع الطمب ورقة اإلجابة مبررة بالتعديل.

عًيذ انذساساث انعهيا
____________________________

 الموافقه عمى تعديل الدرجه//
 عدم الموافقه عمى تعديل الدرجه//
 نسخه :ممف نتائج االمتحانات.-

ممف الطالب.
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هعادله هقرراث
تاريخ تقديم الطمب:

/

/

اسم الطالب:

الرقم الجامعي:

البرنامـ ــج المحول إليه (الجديد):

الكلية:

البرنامج المحول منه:

الكلية /الجامعة:

استناداً إىل َظاو انذساساث انعهيا ـ يتى يعادنت املساقاث ضًٍ اخلطت انذساسيت ( 9ساعاث يعتًذة حبذ أقظَ).

1
2
3
4
5

1
2
3
4
5
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تابع نموذج()PGS 16معادلة مقررات:

تىصيت هجلس القسن /لجٌت الدراساث العليا (الرقن ،___________ :التاريخ)_____/___/___ :

 يقبم طهب املعادنت

 ال يقبل الطلب.

تٌطيت جمهس انكهيت سقى ،__________ 0التاريخ_____/___/___:م
توقيع عميد الكلية___________________:

عًيذ انذساساث انعهيا
____________________________
 تثبت المعادله فى سجل عالمات الطالب/ة وال تدخل درجاتها ضمن
معدله الفصمي والتراكمى.

نسخه لـ:
ـ ملف البرنامج
ـ ملف الطالب
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اخالء طرف
يتى تقذيى ىزا اننًٌرج نقسى اخلشجيني بعًادة انذساساث انعهيا بعذ اعتًاده يٍ جياث االختظاص
تاريخ تقديم الطمب:

/

/

اسم الطالب:

الرقم الجامعي:

البرنامـ ــج :

الكلية:

 مسار الرسالة

 مسار االمتحان الشامل

انكهيت:
الطالب المذكور أعاله :
.


1
3

2
4

االداسٍ املختض (اإلسى ًانتٌقيع)0

التاريخ:

/

/

يذيش انكهيت (اإلسى ًانتٌقيع)0

التاريخ:

/

/

املكتبو0
الطالب المذكور أعاله :


1
3

2
4

االداسٍ املختض (اإلسى ًانتٌقيع)0

التاريخ:

/

/

يذيش انكهيت (اإلسى ًانتٌقيع)0

التاريخ:

/

/
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األرشيف
يتى تقذيى ىزا اننًٌرج نقسى اخلشجيني بعًادة انذساساث انعهيا بعذ اعتًاده يٍ جياث االختظاص
تاريخ اإليداع:

/

/

.

م

اسم الطالب:

الرقم الجامعي:

البرنامـ ــج :

الكلية:

أقر انا الطالب ...................................:ان نسخة رساالة الماسساتير المقدماى هال أ اميى وفال

اورتها النهائياى

طبقا لقرار لسنة المناقشى والحكم عمل الرسالة.
توقيع الطالب:

الطالب املذكور أعاله قام بتسلوم( )2نسخه أصلوه ورقوه ونسخة رقموه (اسطوانة مرنه ) CDمن رسالة املاجستري فى صورتها النهائوة.
االداسٍ املختض (اإلسى ًانتٌقيع)0

التاريخ:

/

/

يذيش املكتبت (اإلسى ًانتٌقيع)0

التاريخ:

/

/

الطالب الوذكور أعاله قام بتسلين:
 نسخه ورقية أصميه من رسالة الماجستير فى صورتهاالنهائيه.
 نسخة رقمية من الرسالة (اسطوانه مرنه.)CD




:

االداسٍ املختض (اإلسى ًانتٌقيع)0

التاريخ:
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/

/
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طلب الحصىل علً شهادة الواجستير
باللغت اإلًجليزيت
تاريخ تقديم الطمب:

/

/

اسم الطالب:

الرقم الجامعي:

البرنامـ ــج :

الكلية:
:

االسم (رباعي) كما يرد بالوثائق الرمسوه:
( )4العائلة

( )2اسم األب

( )3اسم اجلد

تاريخ املوالد:

مكان املوالد:

القسم:

الكلوة:

الربنامج:

التخصص:

( )1االسم األول

عنٌاٌ انشسانت بانهغت اإلجنهيزيت( :باشراف و حتت مسؤلوة الكلوة)
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
_______________________________________________توقيع وختم عميد الكية______________________

عمادة الدراسات العليا..

يتى تقذيى ىزا انطهب نقسى اخلشجيني بعًادة انذساساث انعهيا يظحٌبا باملشفقاث انتانيت0
 نموذج اخالء طرف.
 نموذج األرشيف .
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نموذج خاص
تقرير عي الوىاد االستدراكيت
اسم الطالب:

الرقم الجامعي:

البرنامـ ــج :

الكلية:
 لم يقرر له مواد استدراكية.
(يتم تعبئة اإلفادة)

 تقرر له مواد استدراكية.

إف ـ ـ ـادة

تفيد عمادة كلية ،_____________________________ /بأن الطالب_______________________________ :
قد أنهى دراسة المواد اإلستدراكية والتي قررتها الكلية ليتمكن من التسجيل للماجستير.
والمواد اإلستدراكية هي كالتالي:

م

الدرجة

اسم المادة

الدرجة بالحروف

توقيع مدرس المادة

.1
.2
.3
.4
.5
رئيس القسن(االسن والتىقيع)

التاريخ)_____/___/___ :

توقيع عميد الكلية___________________:

التاريخ)_____/___/___ :

عًيذ انذساساث انعهيا
____________________________
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نموذج خاص
صالحيت الرسالت (لغىياً)

اسم الطالب:

الرقم الجامعي:

البرنامـ ــج :

الكلية:

عنوان الرسالة:

األخ األستاذ الدكتور /عميد الدراسات العليا
السالم عليكم ورمحة اهلل وبركاته،،،
أفيددس ادديم عله ً ند رم اد ا طاددم/ة  /م/ددة
صمحلة من /نمحية  /غوية.

حفظه اهلل،،،

_________________________________،

اه وعوقيع مسقق /رام/ة
__________________________
/رعبة /ع نية _______________________
ًنو ا /عنل _________________________
طقه /ت فوا جلو ل ____________________

اسى ًتٌقيع املششف انشئيسي
____________________________
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تقرير هتابعت اإلشراف األكاديوي

اسم الطالب/ة:

الرقم الجامعي:

برنامج:

الكمية:
التاريخ التقريبي إلنهاء الرسالة:

تسجيل للرسالة (الفصل /العام الجامعي)
عنٌاٌ انشسانت بانهغت انعشبيت أً انهغت اإلجنهيزيت0
المشرف األول على الرسالة:

الرتبة العلمية:

عدد األبحاث المحكمة والمنشورة

المشرف الثاني على الرسالة:

الرتبة العلمية:

عدد األبحاث المحكمة والمنشورة

معدل اللقاءات مع الطالب/ة خالل الفصل الدراسي

(يحق للطالب لقاء اسبوعي منتظم لمتابعة بحثه مع المشرف األكاديمي
 ساعتين أسبوعياً

 ساعة أسبوعياً

 لقاءات مطولة

املشحهت انيت ًطم/ث إنييا /هلا انطانب/ة يف انبحث
 إعداد مسودة الرسالة:

 تحليل البيانات

 جمع البيانات

 إنهاء كتابة الرسالة

 مراحل أخرى

يستٌٍ تقذو انطانب0

 نعم

 ال

تٌطيت املششفني
 يسمح للطالب باالستمرار في البحث وفق الشروط التالية:

_______________________________________________________________________________.2
_______________________________________________________________________________ .0

 ال يستمر بالبحث بسبب:

_______________________________________________________________________________.2
_______________________________________________________________________________ .0
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تابع نموذج خاص تقرير متابعة اإلشراف األكاديمي.

توقيع المشرفين
المشرف األول (اإلسم والتوقيع):

التوقيع:

التاريخ:

/

/

م

المشرف الثاني (اإلسم والتوقيع):

التوقيع:

التاريخ:

/

/

م

الستعًال عًادة انذساساث انعهيا.

عًيذ انذساساث انعهيا
____________________________

نسخة :ممف الطالب
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برامج الماجستير
( PGS 30(نموذج

Request for high diploma
(English)
)طلب الحصىل علً شهادة (دبلىم عالي
باللغت اإلًجليزيت
Date:
Faculty:

Program:

Name:

Student No.

)1(

)2(

Date of Birth:

)3(

)4(

Place of Birth:

Identification number:
Adress:
Phone/ cellular:
Signature:

Deanship of Postgraduate Studies

0220/دع/ج أ ز/نماذج

1840 – 1841 - 143 : داخمي، +970 8 2823 180 : فاكسE-mail: pgs@alazhar-gaza.edu ، +970 8 2832 925 :هاتف

بسى اهلل انشمحٍ انشحيى
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طلب الحصىل علً شهادة (دبلىم عالي)
باللغت العربيت

تاريخ تقديم الطمب:

/

/

اسم الطالب:

الرقم الجامعي:

البرنامـ ــج :

الكلية:

تاريخ املوالد:

مكان املوالد:

رقم اهلوية:

العنوان:

رقم اهلاتف /اجلوال:
_______________________________________________التوقي ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــع _______________________

عمادة الدراسات العليا..
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نموذج(( PGS 10 A

تقرير هدي صالحيت رسالت هاجستير
التاريخ:

/

/

اسم الطالب _______________________________ :البرنامج________________________ :
عنوان األطروحة (الرسالة)____________________________________________________ :

______________________________________________________________________
 .2الُصف العام للزصالة (ملخص الزصالة ،أبُابًا ،فصُهلاَ ،تزابطًا).

______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
 .0ما مدى مطابكة عهُاى الزصالة ملُضُعًا؟

______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
 .3ما مدى َضُح مشكلة البحث َمتػرياتٌ َفزضّاتٌ؟

______________________________________________________________________
______________________________________________________________________

______________________________________________________________________
 .4ما مدى َضُح اهلدف مو إجزاء البحث َمدى أيمّتٌ؟

______________________________________________________________________
______________________________________________________________________

______________________________________________________________________
 .5إِضاح طزِكة البحث متضمهة ما اصتخدمٌ الطالب مو أصالّب َأجًشة َأدَات َمعدات.

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________
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 .6ما مدى كفاِة الدراصات الضابكة َحداثتًا َمدى ارتباطًا مبُضُع البحث؟

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________
 .7حداثة املزاجع املضتخدمة َكفاِتًا َمدى اتباع قُاعد التُثّل العلمْ؟

______________________________________________________________________
______________________________________________________________________

_______ _______________________________________________________________
 .8أيمّة نتائج الزصالة َقابلّة يذٍ الهتائج للتطبّل.

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________
 .9ما يْ جُانب الكصُر العلمّة يف يذٍ الزصالة؟ (الشكلّة َاجلُيزِة)

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
التُصّـــــــــــة:
الزصالة صاحلة للمهاقشة بصُرتًا احلالّة.
الزصالة صاحلة للمهاقشة بعد إجزاء تعدِالت  /تُصّات معّهة.
الزصالة غري صاحلة للمهاقشة.
اإلصم________________________ :

التُقّع_______________________ :
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نموذج(( PGS 20

تقرير هتابعت اإلشراف األكاديوي

اسم الطالب/ة:

الرقم الجامعي:

برنامج:

الكمية:
التاريخ التقريبي إلنهاء الرسالة:

تسجيل للرسالة (الفصل /العام الجامعي)
عنٌاٌ انشسانت بانهغت انعشبيت أً انهغت اإلجنهيزيت0
المشرف األول على الرسالة:

الرتبة العلمية:

عدد األبحاث المحكمة والمنشورة

المشرف الثاني على الرسالة:

الرتبة العلمية:

عدد األبحاث المحكمة والمنشورة

معدل اللقاءات مع الطالب/ة خالل الفصل الدراسي

(يحق للطالب لقاء اسبوعي منتظم لمتابعة بحثه مع المشرف األكاديمي
 ساعتين أسبوعياً

 ساعة أسبوعياً

 لقاءات مطولة

املشحهت انيت ًطم/ث إنييا /هلا انطانب/ة يف انبحث
 إعداد مسودة الرسالة:

 تحليل البيانات

 جمع البيانات

 إنهاء كتابة الرسالة

 مراحل أخرى

يستٌٍ تقذو انطانب0

 نعم

 ال

تٌطيت املششفني
 يسمح للطالب باالستمرار في البحث وفق الشروط التالية:

_______________________________________________________________________________.2
_______________________________________________________________________________ .0

 ال يستمر بالبحث بسبب:

_______________________________________________________________________________.2
_______________________________________________________________________________ .0
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تابع نموذج خاص تقرير متابعة اإلشراف األكاديمي.

توقيع المشرفين
المشرف األول (اإلسم والتوقيع):

التوقيع:

التاريخ:

/

/

م

المشرف الثاني (اإلسم والتوقيع):

التوقيع:

التاريخ:

/

/

م

الستعًال عًادة انذساساث انعهيا.

عًيذ انذساساث انعهيا
____________________________

نسخة :ممف الطالب
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