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ً
أوال – البياهات والطلب املقدم

اسم الطالب  ...................................................... :الشقم الجامعي ........................:الجيسيت .................................:
الكليت  ................................................................ :القسم ............................. :الذسحت العلميت .......................... :

إسم البرهامج ...........................................................الخخصص الذقيق( إن وحذ ) ..................................................:
مساس الذساست في البرهامج  :باملقشساث والشسالت  باملقشساث
جاسيخ الدسجيل في البرهامج مع بذايت الفصل الذساس ي  ألاول  ا لثاوي مً العام الجامعي41.........هـ
يحذد ما إرا كاهذ الطالب مً إحذي الفئاث  :مىظف  غير مىظف ،جحذد اسم حهت العمل ........................ :العىىان.................:
ً
عذد الفصىل التي أحلها دساسيا سابقا:
.1الفصل الذساس ي  ...............مً العام الجامعي14.......:هـ  .3الفصل الذساس ي ...............مً العام الجامعي14.......:هـ

.2الفصل الذساس ي ..............مً العام الجامعي 14.......:هـ  .4الفصل الذساس ي  ..............مً العام الجامعي14.........:هـ

جيخهي املذة الالئحيت دون احدساب الخأحيل بنهايت الفصل الذساس ي :الفصل  ألاول  الثاوي مً العام الجامعي  41 ..... :ـه

ً
أجقذم أها الطالب .............................................................:بطلب حعيين مششف بذيال على بحثي .........................................

بسبب................................ ............................................................................................................................. :
الخىقيع  ............................ :التاريخ 14 / /هـ

عىىان الشسالت  :باللغه العشبيت ..................................................................................................................................

باللغه إلاهجليزيت ..................................................................................................................................................

إلاشراف السابق :
م

اسم املشرف  /املشرفين

الحخصص

الدرجة العلمية

الجهة

1
2
3

إلاشراف البديل املقترح :
م

اسم املشرف  /املشرفين

الحخصص

الدرجة العلمية

الجهة

1
2
3
أسباب جغيير إلاشراف :
......................................... .............................................................................................................................

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

جابع همىرج سقم  :د ع ()41

ً
ثالثا  :القرارات
ثوصية مجلس القسم :
أوص ى مجلس قسم  ..............................بجلسخه سقم ..........................وجاسيخ

14 / /هـ على حعيين سعادة /

 ................................................................................................كمششف بذيل على سسالت طالب الذساساث العليا /
 ..........................................................................في بشهامج  ..............................................................بعىىان
( )................................................. ...................................................................................................

سئيس القسم ....................................................... :الخىقيع :

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

الخاسيخ 14 / / :هـ.

ثوصية مجلس الكلية :
أوص ى مجلس الكليت  ................................بجلسخه سقم  ..........................وجاسيخ

14 / /هـ على حعيين سعادة /

 ..............................................................................................كمششف بذيل على سسالت طالب الذساساث العليا /
 ....................................................................... ...........في بشهامج ........................................................بعىىان
( )..................................................................................................................................... ............
عميذ الكليت ...................................................... :الخىقيع :

مالحظات :
 جزكش اسباب حعزس اسخمشاس املششف. يشفق بيان السيرة الزاجيت لالششاف البذيل حسب الىمىرج املشفق. -يشفق آخش جقشيش فصلي عً الطالب.

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

الخاسيخ :

/ /

14هـ

املرفقات :
 خطت البحث حسب الىمىرج املخصص لزلك مشفقت بملخص باللغتالعشبيت والاهجليزيت.
 السيرة الزاجيت للجىت الاششاف حسب الىمىرج املشفق. السجل ألاكاديمي للطالب.* ملف الطالب بعمادة الذساساث العليا.

