*معلومات شخصية:
اسم الطالب:ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ الرقم الجامعي :ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ الهاتف:ـــــــــــــــــــــ
التخصص :ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــ فصل االلتحاق بالبرنامج :ـــــــــــــــــــــــــــــــــ العام الجامعي:
توقيع الطالب :ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

/

التاريخ :

/

/

*معلومات دائرة التسجيل:
الطالببم مسببجل ملببل ال
بمعدل التراكم

ببل :ــــــــــــــــــــــــــــــــــــببـ للعبباج الجببامع :
)  ،دد السبا ات المعتمبدة المسبجل لهبلا ال

 ،دد ال ول الت أمضاها ف الدراس :
/
  السحام  تأجيل السابق )ال ل ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ العاج الجامع ـــــــــــــــــــــــــــــ
ال ل ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ العاج الجامع ــــــــــــــــــــــــــــ

/

بل

،ألهببد دراسبب
) ف بل تعيبيا المفبر :

) سببا

معتمببدة،

) للعباج الجبامع :

)

توقيع وختج مسجل الكلي  :ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ التاريخ:

/

/

توقيع المسجل العاج :ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ التاريخ:

/

/

*تو ي لجل الدراسات العليا ف قسج التخ ص:
تو

اللجل بإجراء التعديالت التالي :
 .1تغيير المفر المل رد:
* المفر المل رد الحال ):

* المفر

االسج:ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

االسج:ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

التخ ص الدقيق :ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
الرتب األكاديمي  :ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
قسج التخ ص :ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
مكاا العمل :ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
تاريخ بدء األفرا  :ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 غير موافق
 موافق
توقيع المفر السابق :ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
/
/
التاريخ:

التخ ص الدقيق :ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
الرتب األكاديمي  :ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
تاريخ الح ول لد الرتب األكاديمي  :ــــــــــــــــــــــــــــــــــ
قسج التخ ص :ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
مكاا العمل :ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .2تغيير المفر الرئيس :
* المفر الرئيس الحال ):
االسج:ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
التخ ص الدقيق :ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
الرتب األكاديمي  :ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
قسج التخ ص :ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
مكاا العمل :ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
تاريخ بدء األفرا  :ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 غير موافق
 موافق
توقيع المفر الرئيس السابق :ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
/
/
التاريخ:

المل رد المقترح):

 غير موافق
 موافق
توقيع المفر المقترح :ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
/
/
التاريخ:
* المفر الرئيس المقترح):
االسج:ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
التخ ص الدقيق :ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
الرتب األكاديمي  :ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
تاريخ الح ول لد الرتب األكاديمي  :ــــــــــــــــــــــــــــــــــ
قسج التخ ص :ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
مكاا العمل :ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 غير موافق
 موافق
توقيع المفر الرئيس المقترح :ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
/
/
التاريخ:

 .3تغيير المفر المفارك:
* المفر المفارك السابق):

*المفر

االسج:ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
التخ ص الدقيق :ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
الرتب األكاديمي  :ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
قسج التخ ص :ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
مكاا العمل :ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
تاريخ بدء اإلفرا  :ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 غير موافق
 موافق
توقيع المفر المفارك السابق :ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
/
/
التاريخ:

*

المفارك المقترح):

االسج:ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
التخ ص الدقيق :ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
الرتب األكاديمي  :ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
تاريخ الح ول لد الرتب األكاديمي  :ــــــــــــــــــــــــــــــــــ
قسج التخ ص :ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
مكاا العمل :ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 غير موافق
 موافق
توقيع المفر المفارك المقترح :ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
/
/
التاريخ:

لواا الرسال كما أقر ما كلي الدراسات العليا باللغ الت ستكتم بها الرسال ):

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
*مبررات تغيير المفر

األكاديم :

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
*تو ي لجل الدراسات العليا ف قسج التخ ص
 غير موافق
 موافق
رقج القرار :ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ تاريخه :

/ /

توقيع رئيس اللجل  :ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
تلسيم لجل الدراسات العليا ف الكلي المعلي
 موافق

 غير موافق

رقج القرار :ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ تاريخه :

/ /

توقيع رئيس اللجل  :ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
*قرار مجلس كلي الدراسات العليــا
 موافق

 غير موافق

رقج القرار :ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ تاريخه :

/ /

توقيع ميد كلي الدراسات العليا :ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

