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استمارة طلب تأجيل دراسة Official Study Postponement Form
( برامج املاجستير ) Postgraduate Programs
ضوابط تأجيل الدراسة:

 .1يشترط لقبول طلب التأجيل أن يكون الطالب قد اكمل في برنامجه الدراس ي فصال دراسيا واحدا على األقل.
 .2يقدم الطالب طلب التأجيل بموجب النموذج املعد لذلك في عمادة القبول والتس ج ج ج ججايل وعص ج ج ج ججدر املوافق على التأجيل من عميد
الكلي املعني فإذا كان التقدم بالطلب بعد إنتهاء فترة السج ج ج ج ب واذ ج ج ججاف فيأاذ حدا االسج ج ج ج ا بعدم اس ج ج ججترداد الرس ج ج ججوم للمقررا
املس وب أو املؤجل  ،وتعتبر دراس الطالب مؤجل من عاريخ املوافق على طلب التأجيل وليس من عاريخ عقديا الطلب.
 .3ا عحتسب مدة التأجيل من ال د األعلى لنيل الدرج وا يجوز ان عزيد عن فصلين دراسيين.
**مالحظة هامة :يجب إرفاق عذر تأجيل الدراسة.

اسا الطالب/الطالب Student Name: ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------:
الكلي College: ----------------------------------------------------------:
الرقا الاامعيID. No.:-------------------------------------------:
العام الاامعيAcademic Year: -------------------------------------- :
الفصل الدراس يSemester:------------------------------------- :
الاه الكافل Sponsor :----------------------------------------------- :
رقا ااعصالContact No. :------------------------------------- :
مدة عأجيل الدراس

PostponementPeriod

) فصل  /فصول دراس ي( ة )

(

(

)) Semester(s

ً
هل قمت بتأجيل دراستك رسميا في السابق؟ ?Have you postpone study before
No
ا
Yes
لعا
إذا كان الاوا بنعا ،حدد عدد الفصول الدراسي If “ Yes “, Please specify no. of semester of study postponement :
سبب عأجيل الدراس Reason for official study postponement:--------------------------------------------------------------------------------------------:
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------التاريخDate:------------------------------------------------------------------:
عوقيع الطالب/الطالب Signature:--------------------------------------:
موافقة عميد الكلية

Approval of Dean of the College

موافقة الشؤون اإلدارية واملالية
Approval of Administrative & Financial Affairs
الستعمال الجهة الكافلة
توقيع الجهة الكافلة

Sponsor Sign

الستعمال عمادة القبول والتسجيل
اسا املوظف املسؤول عن إداال البيانا :

o
o
o
o

موافق
غير موافق
موافق
غير موافق

Approved
Not Approved
Approved
Not Approved

التاريخDate--------------------------:

التوقيع:

التوقيع:

Signature

التوقيع:

Signature

For Sponsor Use
Sponsor Stamp
ختم الجهة الكافلة

For Deanship of Admissions & Registration’s Use
التاريخ:

