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طلب تأجيل الدراسة
الفصل الدراسي ________ :العام اجلامعي_____/ _____ :
تاريخ تقديم الطلب:

/

/

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

مسجل البرامج
.......................
توصية مجلس القسم /لجنة الدراسات العليا (الرقم ،___________ :التاريخ)_____/___/___ :

توصية جملس الكلية رقم ،__________ :التاريخ_____/___/___:م
توقيع عميد الكلية___________________:

عميد الدراسات العليا
____________________________

العرض على المجلس األكاديمي إلقرار تأجيل الدراسة.
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طلب إعادة قيد بالبرنامج
تاريخ تقديم الطلب:

/

/

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

مسجل البرامج
.......................
توصية مجلس القسم /لجنة الدراسات العليا (الرقم ،___________ :التاريخ)_____/___/___ :

 يقبل طلب إعادة القيد

 ال يقبل الطلب.

توصية جملس الكلية رقم ،__________ :التاريخ_____/___/___:م
توقيع عميد الكلية___________________:

عميد الدراسات العليا
____________________________



لإلجراء على أن يقوم الطالب بتسديد رسوم االنقطاع.
لإلجراء والعرض على المجلس األكاديمي (الطالب منقطع أكثر من  4فصول دراسية).
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طلب مراجعة درجة امتحان مقرر
يرفق الطلب مع وصل بقيمة ( 01دينار أردني)
الفصل الدراسي ________ :العام اجلامعي_____/ _____ :
تاريخ تقديم الطلب:

/

/

اسم الطالب:

الرقم الجامعي:

البرنامـ ــج :

الكلية:

اسم المقرر:

رقم المقرر:

الدرجة بعد املراجعة:

الدرجة قبل املراجعة:

مبررات تعديل الدرجة:
....................................................................................................................................
....................................................................................................................................
اسم رئيس القسم

اسم مدرس المقرر

توقيع عميد الكلية

مالحظة :يرفق مع الطلب ورقة اإلجابة مبررة بالتعديل.

عميد الدراسات العليا
____________________________

 الموافقه على تعديل الدرجه//
 عدم الموافقه على تعديل الدرجه//
 نسخه :ملف نتائج االمتحانات.-

ملف الطالب.
هاتف E-mail: pgs@alazhar-gaza.edu ، +970 8 2832 925 :فاكس ، +970 8 2823 180 :داخلي1840 – 1841 - 143 :

نماذج/ج أ ز/دع0220/

بسم اهلل الرمحن الرحيم

جـــــــامعة األزهــــــر -غزة

Al Azhar University–Gaza

عمادة الدراسات العليا

Deanship of Postgraduate Studies

برامج الماجستير

Master Programs
نموذج()PGS 16

معادله مقررات
تاريخ تقديم الطلب:

/

/

اسم الطالب:

الرقم الجامعي:

البرنامـ ــج المحول إليه (الجديد):

الكلية:

البرنامج المحول منه:

الكلية /الجامعة:

استناداً إىل نظام الدراسات العليا ـ يتم معادلة املساقات ضمن اخلطة الدراسية ( 9ساعات معتمدة حبد أقصى).

1
2
3
4
5

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

توصية مجلس القسم /لجنة الدراسات العليا (الرقم ،___________ :التاريخ)_____/___/___ :

 يقبل طلب املعادلة

 ال يقبل الطلب.

توصية جملس الكلية رقم ،__________ :التاريخ_____/___/___:م
توقيع عميد الكلية___________________:

عميد الدراسات العليا
____________________________
 تثبت المعادله فى سجل عالمات الطالب /ة وال تدخل درجاتها ضمن
معدله الفصلي والتراكمى.

نسخه لـ:
ـ ملف البرنامج
ـ ملف الطالب
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اخالء طرف
يتم تقديم هذا النموذج لقسم اخلرجيني بعمادة الدراسات العليا بعد اعتماده من جهات االختصاص
تاريخ تقديم الطلب:

/

/

اسم الطالب:

الرقم الجامعي:

البرنامـ ــج :

الكلية:

 مسار الرسالة

 مسار االمتحان الشامل

الكلية:
الطالب المذكور أعاله :
.


0
3

2
4

االدارى املختص (اإلسم والتوقيع):

التاريخ:

/

مدير الكلية (اإلسم والتوقيع):

التاريخ:

/

/
/

املكتبه:
الطالب المذكور أعاله :


0
3

2
4

االدارى املختص (اإلسم والتوقيع):

التاريخ:

/

مدير الكلية (اإلسم والتوقيع):

التاريخ:

/
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األرشيف
يتم تقديم هذا النموذج لقسم اخلرجيني بعمادة الدراسات العليا بعد اعتماده من جهات االختصاص
تاريخ اإليداع:

/

/

.

م

اسم الطالب:

الرقم الجامعي:

البرنامـ ــج :

الكلية:

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

اورتها النهائياى

طبقا لقرار لسنة المناقشى والحكم علل الرسالة.
توقيع الطالب:

الطالب املذكور أعاله قام بتسليم( )2نسخه أصليه ورقيه ونسخة رقميه (اسطوانة مرنه ) CDمن رسالة املاجستري فى صورتها النهائية.
االدارى املختص (اإلسم والتوقيع):

التاريخ:

/

مدير املكتبة (اإلسم والتوقيع):

التاريخ:

/

/
/

الطالب المذكور أعاله قام بتسليم:
 نسخه ورقية أصليه من رسالة الماجستير فى صورتهاالنهائيه.
 نسخة رقمية من الرسالة (اسطوانه مرنه.)CD




:

االدارى املختص (اإلسم والتوقيع):

التاريخ:
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طلب الحصول على شهادة الماجستير
باللغة اإلنجليزية
تاريخ تقديم الطلب:

/

/

اسم الطالب:

الرقم الجامعي:

البرنامـ ــج :

الكلية:
:

( يتم تعبئة هذا اجلزء فقط فى حال طلب الشهاده باللغه االجنليزيه )

االسم (رباعي) كما يرد بالوثائق الرمسيه:
تاريخ امليالد:

مكان امليالد:

القسم:

الكلية:

الربنامج:

التخصص:

عنوان الرسالة باللغة اإلجنليزية( :باشراف و حتت مسؤلية الكلية)
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
_______________________________________________توقيع وختم عميد الكية______________________

عمادة الدراسات العليا..

يتم تقديم هذا الطلب لقسم اخلرجيني بعمادة الدراسات العليا والبحث العلمي مصحوبا باملرفقات التالية:
 نموذج اخالء طرف.
 نموذج األرشيف .

هاتف E-mail: pgs@alazhar-gaza.edu ، +970 8 2832 925 :فاكس ، +970 8 2823 180 :داخلي1840 – 1841 - 143 :

نماذج/ج أ ز/دع0220/

بسم اهلل الرمحن الرحيم

جـــــــامعة األزهــــــر -غزة

Al Azhar University–Gaza

عمادة الدراسات العليا

Deanship of Postgraduate Studies

برامج الماجستير

Master Programs

نموذج خاص
تقرير عن المواد االستدراكية
اسم الطالب:

الرقم الجامعي:

البرنامـ ــج :

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

 تقرر له مواد استدراكية.

إفـ ـ ــادة

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 القسم(االسم والتوقيع)

التاريخ)_____/___/___ :

توقيع عميد الكلية___________________:

التاريخ)_____/___/___ :

عميد الدراسات العليا
____________________________
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نموذج خاص
صالحية الرسالة (لغويا)

اسم الطالب:

الرقم الجامعي:

البرنامـ ــج :

الكلية:

عنوان الرسالة:

األخ األستاذ الدكتور /عميد الدراسات العليا
السالم عليكم ورمحة اهلل وبركاته،،،
أفيددس ادديم علم ً بد رم اد ا طاددم
صمحل من نمحي غوي .

حفظه اهلل،،،

م د /ة،_________________________________:

ام وعوقيع مسقق رام
__________________________
رعب

ع بي _______________________ :

ًنو ا عبل_________________________ :
طقم ت فوا /جلو ل____________________ :

اسم وتوقيع املشرف الرئيسي
____________________________
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تقرير متابعة اإلشراف األكاديمي

اسم الطالب/ة:

الرقم الجامعي:

برنامج:

الكلية:
التاريخ التقريبي إلنهاء الرسالة:

تسجيل للرسالة (الفصل /العام الجامعي)
عنوان الرسالة باللغة العربية أو اللغة اإلجنليزية:
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

املرحلة اليت وصل/ت إليها /هلا الطالب/ة يف البحث
 إعداد مسودة الرسالة:

 تحليل البيانات

 جمع البيانات

 إنهاء كتابة الرسالة

 مراحل أخرى

مستوى تقدم الطالب:

 نعم

 ال

توصية املشرفني
 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

الستعمال عمادة الدراسات العليا.

عميد الدراسات العليا
____________________________

نسخة :ملف الطالب
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