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 ف المشارك(ر والمش للمشرف CV )ترفق           
 

        )تعبأ من قبل الطالب( شخصيةالمعلومات ال
 

 ............................ : الرقم الجامعي ................................ : اسم الطالب

 ............................ : األكاديمي القسم ................................ : الكلية 

 ............................ : تاريخ االلتحاق بالجامعة ................................ : التخصص

 ............................ : العام الجامعي ................................ : الفصل

)تعبررأ مررن قبررل المشرررف  المشرررف المشررارك )جن و ررد( من قبل المشرف( أ)تعب لمشرفامعلومات 
 المشارك(

 ............................ : االسم ................................ : االسم

 ............................ : التخصص الدقيق ................................ : التخصص الدقيق

 ............................ : الرتبة األكاديمية ................................ : لرتبة األكاديميةا

 ............................ : القسم األكاديمي ................................ : القسم األكاديمي

 ............................ : لمكان العم ................................ : مكان العمل

 ............................ : تاريخ التعيين ................................ : تاريخ التعيين

 ............................ : التوقيع ................................ : التوقيع
 

      التس يلالقبول و دائرة خاص ب
 

 .......................................... للعام الجامعي  ......................................... جل منذ الفصللطالب مسا
 )                ( بنجاح، وبمعدل تراكمي ( ساعة معتمدة               أنهى )

 (          الدراسة )بالطالب  بها انتظمعدد الفصول التي ، (          عدد الساعات المسجلة لهذا الفصل )
 ................................................ فصول التأجيل ............................................. االنقطاعفصول 

  تعيين مشرف لطالبيحق ل         يحق للطالب تعيين مشرف ال  
 ............................................................................................................. لألسباب اآلتية:

............................................................................................................................. 
 خرررررررررررالتاري                                                                               ل والتس يلتوقيع مدير دائرة القبو                 
 

 

قرار خطة رسالة الما ستير  تعيين مشرف وا 
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  رسالة )باللغة التي ستكتب بها(:للالعنوان المقترح 

.................................................................................................................... .........

............................................................................................................................. 

 العنوان )متر مًا جلى العربية أو اإلن ليزية(:
.................................................................................................................... .........

............................................................................................................................. 
 

 

 

)علررى  والبحررث العلمرريل نررة الدراسررات العليررا  تنسرريب
 األكاديمي( سمالق مستوى 

)علرررى  والبحرررث العلمررريتوصرررية ل نرررة الدراسرررات العليرررا  
 (الكلية مستوى 

             موافق                 موافقغير               موافق                 موافقغير 

......................................... رقم الجلسة: .......................................... رقم الجلسة:    

......................................... رار:ـــقـرقم ال .......................................... رار:ـــقـرقم ال    

.........................................خ: ـــــــــــــــالتاري ..........................................خ: ـــــــــــــــالتاري    

.................................توقيع رئيس اللجنة:  ..................................توقيع رئيس اللجنة:     

 قرار م لس الدراسات العليا

           موافق                 غير موافق 

......................................... رقم الجلسة:  

......................................... رار:ـــقـرقم ال  

.........................................خ: ـــــــــــــــالتاري  

توقيع رئيس الم لس: 
............................... 

 
 الوثائق المطلوب جرفاقها:

 .بللطال حديثعالمات . كشف 1
 المعتمد.طة .  نسخة من مشروع الخ2

 

 --------------------------------------------------------- 
 ................................................. كلية /والبحث العلمي رئيس لجنة الدراسات العليا  -   نسخة:*

 .مدير دائرة القبول والتسجيل  -                    


