:

الكليـة
رقم الصادر :
قسم التخصص :
رقم الصـادر :
التاريــخ :

كلية الدراسات العليا

أنموذج رقم ()7/7

تعديل عنوان رسالة دراسات عليا (فقط)
(حسب المــــادة )53 :
معلومات شخصيـة :
:

اسم الطالب /الطالبة
:
الكليـة  /المعهد
اسم البرنامج/التخصـص:
الفصـل الدراســــي:
توقيع الطالــــــب:

الهاتف:

الرقم الجامعي:
القســـــم:
البرنــــامج  :ماجستير
/
العام الجامعي :
/ /
التاريخ :

معلومات دائرة التسجيل:
 .1الطالب مسجل منذُ الفصل........................................................................................... :للعام الجامعي:
.2
.3
.4
.5
.6

) ساعة معتمدة.
أنهى الطالـب (
).
المعدل التراكمي (
).
عدد الساعات المعتمدة المسجلة لهذا الفصل( :
) رقم قرار اإلشراف( :
فصل تعيين المشرف( :
).
عدد الفصول التي أمضاها في الرسالة( :

) وتاريخ التعيين:

توقيع وختم مسجل الدراسات العليا:
توقيع المسجــــل الــعـام  .................................................................................... :التاريخ:

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

المشرف المنفرد  /الرئيسي:
االســـم........................................................................... :
الرقم الوظيفي.......................................................................... :
التخصص الدقيق..................................................................... :
الرتبة األكاديمية...................................................................... :
قسم التخصص.................................................. ......................:
مكان العمل........................................................................... :
تاريخ التعيين...........................................................................:

/

/ /

التاريخ:
/
/

/

/

المشرف المشارك:
االســـم........................................................................... :
الرقم الوظيفي.......................................................................... :
التخصص الدقيق............ ......................................................... :
الرتبة األكاديمية...................................................................... :
قسم التخصص........................................................................ :
مكان العمل........................................................................... :
تاريخ التعيين...........................................................................:

()1

العنوان المقر سابقاً:
عنوان الرسالة كما أقر من الدراسات العليا ( باللغة التي ستكتب بها الرسالة):

تعديـل العنوان:
العنوان المقترح للرسالة ( باللغة التي ستكتب بها الرسالة):

العنوان ( مترجما ً إلى العربية أو اإلنجليزية ):

* طبيعة التعديـل:
* مبررات التعديل:



جوهري



ثانوي

ج

إقـرار  :إن هـــذا التغير هــــو فـــي العنوان فقط ،وال يوجـــد تغيـر في جــوهـــــر الــرسالـــة.
توصية لجنة الدراسات العليا في القسم :
 غير موافق

 موافق

رقـم الجلسة:
رقم القـرار...................................... :
توقيع رئيس اللجنة . ................................................................................................................ :
......................................

التاريخ:

/

/

.

قرار مجلـس كلية الدراسات العليا:
تنسيب لجنة الدراسات العليا في الكلية /المعهد:
 غير موافق
 موافق
 غير موافق
 موافق
رقم الجلسة:ـــــــــــ التاريخ/ / :
/
رقم الجلسـة:ـــــــــــــــ التاريخ/ :
رقممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممم القرار:ــــــــــــــــــــــــــــممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممـ رقممممممممممممممممممممممممممممممممممممم القرار:ـــــــــــــــــــممممممممممممممممممممممممممممممممممممـ
توقيممممممممممممممممممممممع رـممممممممممممممممممممممي اللج ممممممممممممممممممممممة :ــــــــــــــــــــــــممممممممممممممممممممممـ توقيع رـي المجل :ــــــــــــــــ
حورية ( .....ربع 2009/1/14م)
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