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 على رسالة ماجستير طلب تغيير مشرف
 

   
 .................... :التاريخ

 

للطالب المعلومات الشخصية  
 

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

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

 ............................ : تاريخ االلتحاق بالجامعة .............................. : البرنامج

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

 ............................ : توقيع الطالب  
 
 

المشرف تغييرطلب بررات م  
 

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

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

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

 دائرة القبول والتسجيلخاص ب
 

 .......................................... :العام الجامعي .............................. :مسجل منذ الفصلالطالب 

 )                       ( الحالي الفصل علىلمسجلة لمعتمدة اعدد الساعات ا

 )                       ( المعتمدة التي أتمها الطالب بنجـاح   عدد الساعات 

   )                 ( المعدل التراكمي

 ................................................. :التاريخ ............................ :مسجل الدراسات العلياتوقيع 

 ................................................ :تاريخال :مدير دائرة القبول والتسجيلتوقيع 
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 تعبأ من قبل المشرف على الرسالة والمشرف المشارك )إن وجد(
 

 المشرف المشارك )إن وجد(:  :المشرف الرئيس
 ............................ : االسم .............................. : االسم

 ............................ : التخصص الدقيق .............................. : التخصص الدقيق
 ............................ : الرتبة األكاديمية .............................. : الرتبة األكاديمية

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

   .............................. : شرافتاريخ بدء اإل
 

  :رأي المشرف المشارك  :رأي المشرف

   موافق    غير موافق    موافق    غير موافق 

 ............................ : توقيع المشرف المشارك .............................. : توقيع المشرف
 ............................ : التاريخ .............................. : التاريخ

 

 معلومات اإلشراف الجديدة
 

 المشرف المشارك )إن وجد(:  :المشرف الرئيس
 ............................ : االسم .............................. : االسم

 ............................ : التخصص الدقيق .............................. : التخصص الدقيق
 ............................ : الرتبة األكاديمية .............................. : الرتبة األكاديمية

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

 موافق  غير موافق  موافق  غير موافق 

 ............................ : توقيع المشرف المشارك .............................. : الجديد توقيع المشرف
 ............................ : التاريخ .............................. : التاريخ
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)عليييى  والبحييث العلميييلجنيية الدراسييات العليييا  تنسيييب
 األكاديمي( القسم مستوى 

ى )عليي والبحييث العلميييتوصييية لجنيية الدراسييات العليييا  
 (الكلية ستوى م

           موافق                 غير موافق               موافق                 غير موافق 

 ......................................... رقم الجلسة:  ......................................... رقم الجلسة:
 ......................................... رار:ـــقـرقم ال  ......................................... رار:ـــقـرقم ال
 .........................................خ: ـــــــــــــــالتاري  .........................................خ: ـــــــــــــــالتاري

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

 قرار مجلس الدراسات العليا

           موافق                 غير موافق 

 ......................................... رقم الجلسة:
 ......................................... رار:ـــقـرقم ال
 .........................................خ: ـــــــــــــــالتاري

توقيع رئيس المجلس: 
............................... 

 
 
 


