الجامعة فلسطين التقنية /خضوري

……………………………..

كلية التخصص:

……………………………..

عمادة البحث العلمي والدراسات العليا

……………………………..

قسم التخصص:

……………………………..

التاريخ:

……………………………..

تعيين مشرف وإقرار خطة رسالة ماجستير جامعية
معلومات شخصية:
………………….

اسم الطالب  /الطالبة

……………………………

الرقم الجامعي:

الهاتف:

……………………………

البريد االلكتروني:

الكلية:

……………………………… القسم:

التخصص:

……………………………

تاريخ االلتحاق بالجامعة:

تاريخ تقديم الطلب:

……..……………………..

التوقيع:

……
………………….
……
………………….
……..
………………….
……..
………………….
……..

معلومات قسم التخصص (التكنولوجيا الحيوية الزراعية):
…………………………………………………….

اسم رئيس القسم (منسق البرنامج):
لغة التدريس في البرنامج:

 اللغة العربية

توقيع منسق البرنامج:

………………………………

 اللغة االنجليزية

معلومات وحدة القبول التسجيل:
)
)

الطالب مسجل منذ الفصل
المعدل التراكمي
عدد الفصول التي أمضاها الطالب في الدراسة
انسحاب من فصل أو تأجيل فصل:
الفصل

)
)

العام الجامعي
عدد الساعات المسجلة لهذا الفصل

)

)

الفصل



)

ساعات المعتمدة التي أنهاها

)

)

)

)

)
العام الجامعي

 انسحاب

 تأجيل

العام الجامعي

 انسحاب

 تأجيل

يحق له تعيين مشرف
ال يحق له تعيين مشرف ،لألسباب التالية :ـ

توقيع عميد القبول والتسجيل

التاريخ:

مالحظة هامة( :يجب إرفاق السيرة الذاتية (  )C.Vمعتمدة من ق بل ر ئيس الق سم ولج نة الدرا سات العل يا في كل ية التخ صص للم شرف الرئي سي أو
المشارك ويشرف ألول مرة).

المشرف:
اسم المشرف:

الرقم الوظيفي :

الرتبة األكاديمية:

التخصص الدقيق:

الكلية:

القســــم:

التوقيع:

تاريخ التعيين:

المشرف المشارك (إن وجد):
اسم المشرف:

الرقم الوظيفي :

الرتبة األكاديمية:

التخصص الدقيق:

الكلية:

القســــم:

التوقيع:

تاريخ التعيين:

عنوان الرسالة:
باللغة التي ستكتب بها الرسالة (يكتب
طباعة):

مترجمة إلى العربية آو اإلنجليزية (يكتب طباعة):

توصية لجنة الدراسات العليا في قسم التخصص

رقم القرار:

موافق



غير موافق
التاريخ :

توقيع رئيس اللجنة:

تنسيب لجنة الدراسات العليا في كلية التخصص:

رقم القرار:

موافق



(العلوم والتكنولوجيا الزراعية)

غير موافق
التاريخ :

توقيع رئيس اللجنة:

قرار مجلس البحث العلمي والدراسات العليا

رقم القرار:

موافق



غير موافق
التاريخ :

توقيع رئيس المجلس:

الوثائق المطلوب إرفاقها:
 .1نسخة من مشروع خطة رسالة جامعية لطلبة الماجستير مطبوعا.
 .2يجب إرفاق السيرة الذاتية (  )C.Vمعتمدة من قبل رئيس القسم ولجنة الدراسات العليا في كلية التخصص للمشرف الرئيسي أو المشارك
 .3.2نسخة من القرار /أ.د .رئيس لجنة الدراسات العليا بكلية /ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

