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الفصل )

(

( من العام الجامعي )

يرسـل الطلب بعد تعبئته كامالً من خالل قسم التخصص إلى كلية الدراسات العليا خالل المواعيد التي يعلن
عنھا.
معلومات عن الطالب:
االسـم الرباعي _______________________________ :رقم الھاتف______________ :
الرقم الجامعي _______________ :الكلية ____________ :قسم التخصص____________ :
خريج جامعة النجاح الوطنية:

ال

نعم

معدل التـوجيھــــي___________________________ :
المعدل التراكمي في درجة البكالوريوس______________ :
المرحلة الدراسية الحالية :

دراسة مساقات

إعداد االطروحة

ھل ت ّم إقرار عنوان وخطة االطروحة؟

نعم

ھل حصلت على ھذه المنحة سابقا ً:

نعم )عددھا:

دراسة مساقات وإعداد االطروحة

ال
(

ال

شروط حصول الطالب على المنحة:
• أن يكون متفرغا ً للدراسة في الجامعة.
• أن ال يقل عبؤه الدراسي عن  6ساعات معتمدة بما فيھا المساقات االستدراكية في الفصل الدراسي الواحد.
• أن ال يكون موظفا ً أو حاصالً على منحة او بعثة دراسية من جھة أخرى.
• أن ال يقل معدله التراكمي خالل دراسته عن جيد جداً ).(3.2

تنسيب رئيس القسم المختص:
أ -حصل الطالب على المنحة ) ( مرات خالل الفصول السابقة وكان اداؤه ____________________
________________________________________________________________
_________________________________________________________________
ب -المھام التي سيقوم بھا الطالب خالل الفصل الحالي________________________________ :
________________________________________________________________
_________________________________________________________________
ج -الموافقة على اعطاء الطالب منحة جزئية:

ال

نعم

د -عدم الموافقة على اعطاء الطالب المنحة بسبب ____________________________________
____________________________________________________________________
_________________________________________________________________
توقيع رئيس القسم المختص_________________ :
_________________
توقيع عميد كلية العلوم :

التاريخ:
التاريخ:

/
/

/
/

تنسيب رئيس قسم الدراسات العليا للعلوم الطبيعية:
موافق

غير موافق

توقيع رئيس القسم________________________ :

التاريخ:

/

/

توصية مجلس كلية الدراسات العليا:
موافق
غير موافق ،لألسباب التالية:
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________

توقيع عميد الكلية________________________ :

التاريخ:

/

/

بسم ﷲ الرحمن الرحيم
An-Najah N. University

جامعة النجاح الوطنية
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"تعھـــد"

أنا الطالب __________________________ :ورقمي الجامعي______________ :
 -1اتعھد بأن أنفذ ما يطلبه القس م أو الكلي ة أو الجامع ة من ي ض من تعليم ات م نح كلي ة الدراس ات
العليا.
 -2اتعھ د ب أن أك ون معرض ا ً للمس اءلة القانوني ة وتلغ ى منحت ي ويس ترد المبل غ ال ذي دفعت ه ل ي
الجامعة كامالً دفعة واحدة في الحاالت التالية:
أ -إذا ثبت انني حاصل على منحه أخرى غير مسموح بھا.
ب -إذا خالفت أيا ً من شروط المنحة.
 -3أوافق على أن توقف منحتي إذا:
أ -انس حبت م ن الفص ل ال ذي حص لت في ه عل ى المنح ة أو انقطع ت ع ن الدراس ة خ الل
الفصل الدراسي الحالي.
ب -أُلغي قبولي أو ألغي تسجيلي أو فصلت م ن الجامع ة ألي س بب خ الل الفص ل الدراس ي
الحالي.
التوقيع_______________________ :
التاريخ:

/

/

