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 الرقم:
 التاريخ:

للفصل الدراسي ........... من العام الدراسي ....../....... الماجستير قرار منح درجة  
(الدراسات العلياعمادة )تعبأ من قبل :  معلومات الطلبة الخريجين  

 المسار
الساعات عدد 

 التقدير المجتازة
المعدل 
 ت الرقم الجامعي االسم الكلية التخصص التراكمي

        1 
        2 
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الساعات عدد  المسار
 المجتازة

المعدل  التقدير
 التراكمي

 ت الرقم الجامعي االسم الكلية التخصص

        15 
        16 
        17 
        18 
        19 

 

 عميد الدراسات العليا  التوقيع والتاريخ 
 

دائرة القبول والتسجيل تدقيق  
 .المعلومات مطابقة لسجالت دائرة القبول والتسجيل 
 :المعلومات غير مطابقة لسجالت دائرة القبول والتسجيل، لألسباب التالية 

 
 

القبول والتسجيل دائرة مدير  التوقيع والتاريخ   
 

 تنسيب مجلس الدراسات العليا رقم )          ( في اجتماعه بتاريخ      /      /         م
  الماجستيروعددهم )      ( درجة  أعاله بمنح الطلبة الواردة أسماؤهم الدراسات العليا ينسب مجلس. 

 عميد الدراسات العليا  التوقيع والتاريخ 
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العمداء  رقم )          ( في اجتماعه بتاريخ      /      /         مقرار مجلس   

  الماجستير بعد أن استكملوا متطلبات منح هذه الدرجةوعددهم )      ( درجة  أعاله بمنح الطلبة الواردة أسماؤهم. 
 رئيس الجامعة  التوقيع والتاريخ 

 
 تنفيذ دائرة القبول والتسجيل

  منح الدرجات العلمية الطلبة أعالهمتابعة إجراءات 
القبول والتسجيل دائرة مدير  التوقيع والتاريخ   

 
 نسخة لكل من:

 األقسام المعنية 
 دائرة القبول والتسجيل 

 
 

 


