
 

    أ. فادٖ الصنادٖ

 

 وديـتـعـــســـت الــيــربــعــت الـكـلـمـــمــــال

 ــيـــالــــعــــم الـــــــيـــلـــــعـــتــوزارة الـ   

 ـــتــــعـــــمــــجـــــمـــت الــــعـــــــامـــجـــ 
 وكالت الجامعت للدراساث العليا والبحث العلمي

  Deanship    of    Graduate  Studies 

Kingdom   of  Saudi  Arabia 
Ministry   of   Higher  Education 
Majmaah                 University                           

1 DGS… 

 ـيــــا  ــلــعـــــاث الــــــدراســــادة الـــمـــع

Vice  Rector for Graduate  Studies 
and            Scientific          Research 

 (طالبات) العليا بالدراسات لتحاقاإل طلب ستمارةإ

  ٍــ44  /ٍــ44  مً العاو ادتامعٕ:  .عنصر اختيارالفصل الدزاضٕ:  

 

 .                           مهاٌ املٔالد:    .                         ادتيطٔ٘:      .عنصر اختياراذتال٘ االجتناعٔ٘: 

 .                              جَ٘ العنل اذتالٔ٘:  .عنصر اختياراذتال٘ الْظٔفٔ٘:  .هــ14  /  /   تازٓخ املٔالد:

 .                               مطنٙ الْظٔف٘ اذتالٔ٘: 

 عيْاٌ املساضل٘ الداٜه:

 .   . ص.ب:                 . السمص الربٓدٖ:                 . الصازع:                 . اذتٕ:                 املدٓي٘: 

 .                          . زقه ادتْال:                           . ٍاتف العنل:                           ٍاتف امليصل: 

                                                                  @ الربٓد إلهرتّىٕ:

 .                               . زقه ادتْال:                                  اضه شخص للطْازئ مبدٓي٘ اجملنع٘: 

 للطعْدٓات:

 .                 . مصدزٍا:                 . زقه حفٔظ٘ اليفْس:                 الصخصٔ٘: زقه البطاق٘ 

 .هــ14  /  /   تازخيَا:

 لغري الطعْدٓات:

 .                     . تازٓخ اىتَاَٜا:                     . مصدزٍا:                     زقه اإلقام٘: 

 .                     . تازٓخ اىتَاُٜ:                     . مصدزِ:                     زقه جْاش الطفس: 

 العاٜل٘ ادتد األب األّل 

                  )طبكًا لْثٔك٘ التخسج(: ضهاال

 

 

                 

 

 

                 

 

 

                 

 

 

 

 

                  )طبكًا دتْاش الطفس(االضه باللغ٘ اإلجنلٔصٓ٘: 
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 املؤٍالت العلنٔ٘:

 

                                                   . الهلٔ٘: عيصس اختٔازعلنٔ٘ اليت تسٓدًٓ التكدو هلا: الدزج٘ ال

 .                                                    . التخصص:                                                     الكطه: 

 الْظٔفٕ:التازٓخ 

 

 

 عيصس اختٔازأٖ جَ٘ أخسٚ؟  أّ ٍل ضبل لِو الكبْل بالدزاضات العلٔا جبامع٘ اجملنع٘ 

 إذا ناٌ ادتْاب )ىعه(، ٓسجٙ إننال ما ٓلٕ:

 

 الهلٔ٘ التخصص تازٓخ اإللتخام املؤٍل العلنٕ
 ِتادتامع٘ اليت ختسج

 ميَا ّالدّل٘ التابع٘ هلا

ضي٘ 

 التخسج
 التكدٓس

املعدل 

 الرتاننٕ

                  .هــ14  /  /   عيصس اختٔاز
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 تازٓخ اإللتخام بالعنل املطنٙ الْظٔفٕ جَ٘ العنل

                              
   

                                 

 

 

 هــ14  /  /   اىل  هــ14  /  /   مً 

                               
   

 هــ14  /  /   اىل  هــ14  /  /   مً                                  

                               
   

 هــ14  /  /   اىل  هــ14  /  /   مً                                  

                               
   

                                 

 

 هــ14  /  /   اىل  هــ14  /  /   مً 

 
 

 

 السقه ادتامعٕ الطي٘ ادتامع٘ الهلٔ٘ الكطه تازٓخ الكبْل

                  .هــ14  /  /  

 

 

                 

 

 

                 

 

 

 

                 

 

 

 

 

 

                 

 

 

                  .هــ14  /  /  
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 علٙ التخام الطالب٘ بالدزاضات العلٔا مْافك٘ ّلٕ األمس

نع٘ ّالطنا  هلا مبْالل٘ الدزاض٘ حتٙ حصْهلا أّافل أىا ّلٕ أمس الطالب٘ علٙ التخاقَا جبامع٘ اجمل

 ذلو أّقع.علٙ املؤٍل العلنٕ، ّعلٙ 

                                  اضه ّلٕ األمس بالهامل:     

                                  لــــــلـــــــ٘ الــــــكــــــسابـــــــ٘:     

                                  الـــــــــــتـــــــــــْقـــــــــــٔـــــــــــع:     

 ًال ٓعنل لْاتٕال ٓاتّتعَد للطعْد قسازإ

تعَد أٍلٔ٘ يف الْقت اذتاضس ننا حهْمٔ٘ ّال أ يف أٖ جَ٘ لطت مْظف٘ بأىينقس اىا املْقع٘ ادىاِ ُأ

ك٘ جَ٘ عنلٕ علٙ حطاز مْافإبالغ عنادٗ الدزاضات العلٔا ّإأقْو بٌ أٖ عنل بأيف حال٘ التخاقٕ ب

 متابع٘ الدزاض٘.

                                 الـــــــــــتـــــــــــْقـــــــــــٔـــــــــــع: 

 حطاز مْافك٘ جَ٘ عنلتعَد بإ

حطس مْافك٘ جَ٘ عنلٕ يف حال٘ قبْلٕ للدزاضات العلٔا ّذلو قبل بدٛ أتعَد أىا املْقع٘ أدىاِ باٌ ُأ

مل ُأحطس ٍرِ  إذاً حل عنادٗ الدزاضات العلٔا ِإلغاٛ قبْلٕ قبل فُٔ ّمل الرٖ ُأفصمْعد التطجٔل لل

 املْافك٘.

                                 الـــــــــــتـــــــــــْقـــــــــــٔـــــــــــع: 

 قساز ّتعَد بعدو العنل لغري الطعْدٓنيإ

 تعَدأٍلٔ٘ يف الْقت اذتاضس ننا أحهْمٔ٘ ّال  يف أٖ جَ٘ ىا املْقع٘ ادىاِ بأىين لطت مْظف٘قس أُأ

ذا ثبت خالف ٍلٔ٘ حتٙ أىتَٕ مً إننال دزاضيت العلٔا ّإٖ ّظٔف٘ حهْمٔ٘ أّ أو االلتخام بأبعد

  ٖ ّاضتبعاد ملفٕ ّعلٙ ذلو ُأّقع.لغاٛ قٔدٌ لعنادٗ الدزاضات العلٔا اذتل بإذلو فإ
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                                 الـــــــــــتـــــــــــْقـــــــــــٔـــــــــــع: 

 إقساز

لطلب ٌ مجٔع البٔاىات اليت دّىتَا يف ٍرا ابأ                                 : قس اىا الطالبُ٘أ

 اىين علٙ عله بالتعلٔنات التالٔ٘:قس ب، ننا ُأحتنل مطؤّلٔ٘ ما ٓرتتب علٙ ذلولخٔخ٘ ّأ

تام٘ عً لخ٘  ؤّلّٔ٘تعترب مطؤّل٘ مط إلهرتّىًٔا لب٘ بتعبٝ٘ ٍرا الينْذج بيفطَاتكْو الطا .4

 .البٔاىات اليت دّىتَا

 .عنادٗ الدزاضات العلٔا )لْزٗ مصدق٘( التكدو جبنٔع مطتيداتَا نامل٘ اىلتكْو الطالب٘ ب .2

 .يف ادتامع٘ اقبْهل ال ٓعينملف الطالب٘ مً قبل عنادٗ الدزاضات العلٔا  اضتالو .3

مً  قٔدٍا )فصلت( ألغٌٕ طح اىَا ضبل ألغاٛ قٔد الطالب٘ اليت ٓتل لعنادٗ الدزاضات العلٔا إحي .4

 .خسٚ بغض اليظس عً املسحل٘ اليت قطعتَا الطالب٘ يف الدزاضّ٘ أٖ جامع٘ ُأاجملنع٘ أجامع٘ 

ٌ لعنادٗ تبني ذلو فإ ّإذاللطالب٘ االلتخام بربىاجمني للدزاضات العلٔا يف ّقت ّاحد  ال جيْش .5

 لغاٛ قٔد الطالب٘ مً الربىاجمني.إالدزاضات العلٔا اذتل يف 

دّىتَا يف  عنادٗ الدزاضات العلٔا عً أٖ تغٔري ٓطسأ يف البٔاىات اليت بإبالغٌ تكْو الطالب٘ أ .6

 .(ب )ّخال٘ تغٔري اذتال٘ الْظٔفٔ٘ أّ عيْاٌ املساضل٘ الداٜه أّ أزقاو اهلْاتفالطل

 .فظ٘ علٙ مجٔع مكتئات ادتامعٌ٘ تكْو الطالب٘ باحملاأ .7

 الضتالو امللف خالل مدٗ أقصاٍا شَساجع٘ عنادٗ الدزاضات العلٔا يف حال٘ عدو الكبْل ٓسجٙ مس .8

 مطؤّلٔتَا بعد ذلو.العنادٗ ختلٕ ّ ،مً بدٛ الدزاض٘ للفصل الرٖ تكدمت لُ الطالب٘

 :ملطتيدات املطلْب٘ا

 .نادمئتاٌتْلٔتاٌ أ ☐ .لْزتاٌ مصدقتاٌ مً ّثٔك٘ التخسج ☐

مْافك٘ مً جَ٘ العنل للنتكدمات الالتٕ  ☐ .ضجالٌ أنادمئاٌ )نصف دزجات( ☐

 .ٓعنلً

 .ملفاٌ عالقٔاٌ ْٓضع بَنا املطاتدات املطلْب٘ ☐ .لْزتاٌ مً الطجل املدىٕ )دفرت العاٜل٘( ☐

 .تعبٝ٘ منْذج طلب االلتخام بالدزاضات العلٔا + لْزٗ للينْذج بعد التعبٝ٘ ☐
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