
 

 النتهاء املدة النظاميةفرصة إضافية  /ـةمنح طالبنموذج 

 للمادة التاسعة والعشرون(
ً
 )وفقا
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 DGS_SAU                                                                                                                                                                                     هـ( 16/05/1442) 1إصدار رقم 

 :
ً
 :الطالب/ـةبيانات أوال

   الرقم الجامعي:   االسم:

   القسم:   الكلية:

   املسار )إن وجد(   :التخصص

   :بالبرنامج فصل االلتحاق   الدرجة العلمية:

   املعدل التراكمي:   تسجيل الرسالة:بداية فصل 

    عنوان البحث باللغة العربية:

    :اإلنجليزيةعنوان البحث باللغة 

   املشرف املساعد )إن وجد(   املشرف الرئيس :
 

: أداء الطالب
ً
 )يتم تعبئته بمعرفة املشرف( أثناء مرحلة إعداد الرسالة: /ـةثانيا

 الدرجة العظمى الطالب/ـةدرجة  البيان م

 20  جمع املادة العلمية 1

 30  ...(أخرى  –ة تطبيقي – ةعمليمتطلبات البحث )إنجاز  2

 20  وتحليلها النتائجرصد  3

 20  كتابة الرسالة 4

 10  مستوى التواصل مع لجنة اإلشراف واالستجابة لتوجيهاتهم 5

 100  الطالب/ـةألداء  الدرجة النهائية

 رأي املشرف: 

 فرص إضافية  الطالب/ـة ال يستحق  فرصة إضافية   الطالب/ـة يستحق 

: توصية مجلس القسم:
ً
  ثالثا

 فرصة إضافية الطالب/ـة  يستحق 1

2 
 فرصة إضافيةالطالب/ـة ال يستحق 

  )املبررات(: 

  : رئيس القسم توقيع                                    ( تاريخ الجلسة:       جلسة مجلس القسم: ) رقم

: توصية مجلس الكلية:
ً
  رابعا

 فرصة إضافية الطالب/ـة  يستحق 1

2 
 إضافيةفرصة الطالب/ـة  ال يستحق

  )املبررات(: 

  : رئيس القسم توقيع                                    ( تاريخ الجلسة:       ): جلسة مجلس الكلية رقم

: قرار 
ً
 (مجلس عمادة الدراسات العليااللجنة الدائمة للشؤون الطالبية )بالتفويض عن خامسا

 القرار م

  ال يستحق 1

  فصل دراس ي واحديستحق  2

  يستحق فصلين دراسيين 3
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