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  طالب المكافآت الدراسية(تجديد صرف المكافأة الدراسية للطالب المسجلين الماجستير والدكتوراه         

  

        

        رئيس القسمرئيس القسمرئيس القسمرئيس القسم/ / / / السيد األسـتاذ الدكتور السيد األسـتاذ الدكتور السيد األسـتاذ الدكتور السيد األسـتاذ الدكتور     

         وبعد وبعد وبعد وبعد000000تحيـة طيبـة تحيـة طيبـة تحيـة طيبـة تحيـة طيبـة 
  

 العام  (      200  /   200   اسية للعام الجامعي  برجاء اتخاذ الالزم نحو الموافقة على تجديد صرف المكافأة الدر          
  -:للمنحة للطالب اآلتــي بياناته ) الخامس/ الرابع/ الثالث/ الثاني

  ـــــــــــــــ: وظيفة وجهة عملةــــــــــــــــــــــ:االســم 
   ــــــــــــــــ الدكتوراه في/الماجستير:مسجل لدرجة/مقيد 
ـ دورة/ ريخبتا ـــــــــــ   تخصص   العـام  :  تاريخ الحـصول علـى المنحـة       200    ـــــــ

   200   /      /بتاريخ       (         ) تاريخ ورقم القرار التنفيذي للمنحة/        الجامعي       
  -:املوقف الدراســـــي  

ـ /  اجتاز الطالب امتحان المقررات الدراسية للسنة األولى بنجـاح بتقـدير    - ـــــــــ دور  بمعـدل ـــ
  0 200  /    /  والمعتمد نتيجة بقرار مجلس الكلية بتاريخ      200   ــــــ

  200   بمعدل ـــــ دور ـــ/ اجتاز الطالب امتحان المقررات الدراسية للسنة الثانية بنجاح بتقدير 
  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ) بالعربية( الرسالة عنوان

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ )باإلنجليزية( الرسالة عنوان

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ : أسباب التجديد والتوصية 

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  -:لجنـة األشــراف  
  

       التــوقيــــع ـة وجـهة العمــلــالوظيفاالســــــم                  م
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  0 200    /    /تحـريرا فـــي      
  
  
  



  -:رأى مجلس القســــــم 
) طالب المكافأة الدراسية (  على تجديد صرف المكافأة الدراسية 200    /    /وافق مجلس القسم بجلسته بتاريخ        

للمنحـة بنـاء علـى      ) الخامس/الرابع/الثالث/العام الثاني (200  /200    العام الجامعي ( للطالب المذكور لمدة عام     
  0توصية السادة المشرفين على الرسالة 

  رئيــــس القســـــم                                                                  
  

  ـــــــــــــــ/د0أ                                                                      
  لدراسات العليا بالكليةا

للقوانين واللوائح والقرارات المنظمة في هــذا       ) غير مطابقة   / مطابقة  ( روجعت بيانات الطالب المذكور ووجدت      
  للمنحة بناء على موافقة مجلس) الخامس / الرابع / الثالث / الثاني (الـشأن وأن هذا التجديد هو العام 

  0 2000/    / القسـم بتـاريـخ     
  مدير إدارة الدراسات العليا بالكلية    توقيع المرجع    الموظف المختص بالكلية

  
  لجنـــة الدراسات العليا بالكلية

 على تجديـد صـرف      200    /    /لم توافق لجنة الدراسات العليا والبحوث الكلية في جلستها بتاريخ                 / وافقت  
  0 القسم المكافأة الدراسية للطالب المذكور بناء على توصية لجنة األشراف وموافقة مجلس

  وكيل الكلية للدراسات العليا والبحوث                                                                 

  ــــــــــــــــــ /د0أ
  -:مجلس الكليـــــة

 على تجديد صرف المكافأة الدراسية للطالـب المـذكور   200   /    /وافق مجلس الكلية بجلسته المنعقدة بتاريخ      
للحصول على  ) طالب المكافأة الدراسية  (للمنحة  ) الخامس/الرابع/الثالث/العام الثاني  (200    /200   للعام الجامعي 

                                                                0الماجستير أو الدكتوراه كطلب مجلـس القـسم المخـتص وبنـاء علـى توصـية المـشرفين علـى الرسـالة                       
  ميــــــد الكليــةع

  ـــــــــــــــــــ/د0                أ

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  - :الدراســـات العليـــا بالجامعة
للقـوانين واللـوائح والقـرارات      ) غير مطابقة   / مطابقة  (  تم مراجعة البيانات الخاصة بالطالب المذكور ووجدت        

نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحـوث للتفـضل   / في هذا الشأن ويرفع األمر للسيد األستاذ الدكتور المنظمة  
بالموافقة نحو عرض الموضوع على مجلس الدراسات العليـا للنظـر فـي تجديـد صـرف المكافـأة الدراسـية                     

) الخـامس   /الرابـع   /الثالث/الثاني( العام   1999/2000ــــــــــــــــــ للعام الجامعي    /للطالب
للمنحة ــــــــ وذلك للحصول على درجه ـــــ في ــــــــــ بناء على توصيه مجلس كليه 

  0معهد ــــــــــــــــــــ / 
  

    المدير العام                         مدير اإلدارة                   الباحـث المختص           
  
  

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  يس الجامعةــنائب رئ                                                              

  ا والبحوثــات العليــللدراس
  

  )ثابت عبد الرحمن إدريس/ د0أ( 
  

  


