
  

  

  *معلومات شخصية:

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاسم الطالب:ـــــــــ
  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالجنسية: ــــــــــــــــــــــــــ

  ــــــــــــــــــــــــــالرقم الجامعي : (                 )  هاتف:ــــ
  ــــــــــــــــــــــــالفصل الدراسي الحالي:ـــــ للعام الجامعي:ــــــ

  رسالة ل  شام ــــــ  ـــــــــــــــــــــــــــاسم التخصص:ــــــ
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــالكلية:ــــ ـــــــــــــــــــــــــالقسم:ـــــــــ

  
  *الفصل المطلوب تأجيله:

  ــــــــــــــــــــــــــــــــ العام الجامعي:ـــــــــــــــــــــالفصل:ـ  ٠١

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ العام الجامعي:ـــــــــــــــــالفصل:ـ  ٠٢

  المبررات:
  

 -------------------------------------------------------------
 -------------------------------------------------------------

 --------------------- ------------------------------ ----------  
  

  هذا الفصل:هل انت حاصل على  منحة من الجامعة 
         نعم  ال  

  ______________________اذا كان الجواب بنعم، اذكرها:
  
  

  هل انت موفد للدراسة من جهة رسمية؟
         نعم ال  

  _________________اذا كان الجواب بنعم، اذكر جهة االيفاد:
  التاريخ:   /    /   : _______________ توقيع الطالب

  
  

  شرف*  تقرير الم
لف (خ يعبأ تقرير المشرف (ان وجد) لطلبة برنامج الرسالة فقط

  النموذج)

  
  

  *معلومات دائرة التسجيل:
  
  ــــــــــــــــــــــــــعي ــــــ العام الجامــــــــــــــــمسجل منذ الفصل ـ -
  عدد الساعات المسجله هذا الفصل (              ) -
  ) ساعة معتمدةانهى دراسة(                -
  المعدل التراكمي (           ) -
-     انسحاب     (السابق) تأجيل  
  

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ العام الجامعي ـــــــــــــــــالفصل ــــــ
  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ العام الجامعي ـــــــــــــــالفصل ــــ

  
  
  ستدراكية المتبقية على الطالب:المواد اال -
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ) ـــــــــــــــــــ١
  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ) ــــــــــــــــــــــــــ٢
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ) ــــــــــــــــــــــــــ٣
  

  مالحظات اخرى
  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  
  

  /   /   التاريخ: ------------ -----: مسجل الكليةتوقيع 
  

  /   /التاريخ:     ----------------:توقيع المسجل العام
  
  

  جهة االيفاد: رأي
       موافق غير موافق  

        
  توقيع جهة االيفاد:ــــــــ التاريخ:  /    /   
  
  

  .......رأي مكتب خدمة العلم:............................
  

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

  قرار مجلس كلية الدراسات العليا

       موافق  غير موافق  

                  التاريخ:    /   /  ----------------------------------------رقم القرار : 

                                       التاريخ:    /   /  -------------------------------- توقيع رئيس اللجنة: 

  
  

  الجامعة األردنيــة 
  كلية الدراسات العليا

  

  

  )ب/٣نموذج رقم (  
  تأجيل الدراسة لفصليين متتاليين لطلبة الماجستير  



  
  

  
-٢ -  

  
  

  تقرير المشرف على رسالة الطالب:
  

------------------------------------------------------------- ------------------------------------- ------------------  

------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------  

------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------  

------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------  

------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------  

------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------  

  
  
  
  

  رأي المشرف في طلب الطالب:
       موافق :غير موافق        لألسباب التالية  
         

-------------------------------------------------------------------------------- ------------------------------------  

------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------  

  
  

  تاريخ بدء اإلشراف:      /      /               --------- ----------------- ----------مشرفاسم ال
  

  تاريخ كتابة التقرير:         /      /               ------------- ------------------ ----------يعالتوق
  
  
  
  

  ( شؤون الطلبة).الستعمال كلية الدراسات العليا 
 ٠١   .جميع المعلومات الواردة أعاله صحيحة ودقيقة  
 ٠٢    مالحظات ذات عالقة بالمعاملة  

        
------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------  

------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------  

------ ------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------  

  
  

  التاريخ:    /      /              --------------------------------------التوقيع
  

  التاريخ:    /      /              ---- ----------------------------------التوقيع
  
  
  
  

  ..........................جنة الدراسات العليا بكلية/...............نسخة/ رئيس ل
  نسخة/السيد المسجل العام

  نسخة/ جهة االبتعاث
 


