
 

  

 جامعة الزيتونة األردنية 
Al-Zaytoonah University of Jordan 

 عمادة الدراسات العليا
Deanship of Graduate Studies 

  

عراقة وجودة""  "الريادة والتميز"  

-QF22/0202 اجراءات مشروع الرسالة واإلشراف عليها / عمادة الدراسات العليا-نموذج تعديل عنوان أو موضوع وخطة رسالة ماجستير   .3 2 
 

QF22/0202 - page 1/2 

 القسم: الكلية/
 الرقم:

 التاريخ:
 تعديل عنوان أو موضوع وخطة رسالة ماجستير

 الطالبمعلومات 
  اسم الطالب  الرقم الجامعي
  الكلية  اسم البرنامج

  العام الجامعي   الفصل الدراسي
 العربيةعنوان الرسالة باللغة 

 كما ورد في قرار مجلس الدراسات العليا
 

 اإلنجليزيةعنوان الرسالة باللغة 
 كما ورد في قرار مجلس الدراسات العليا

 

 العنوان الجديد للرسالة باللغة العربية
 )في حال طلب تعديل العنوان( 

 

 العنوان الجديد للرسالة باللغة اإلنجليزية
 طلب تعديل العنوان( )في حال 

 

 

 جراء المطلوباإل
 تعديل عنوان الرسالة 

 مسوغات تعديل العنوان:
1- 
2- 
3- 

 تعديل موضوع الرسالة وخطتها 
  رفاق مشروع خطة الرسالة الجديدايتم 

  التوقيع  اسم الطالب
  التوقيع والتاريخ   المشرف 

 في حال طلب تعديل موضوع الرسالة وخطتها( والتسجيل)يعبأ من قبل دائرة القبول الوضع األكاديمي 
  المعدل التراكمي  بنجاح ةعدد الساعات المجتاز   فصل االلتحاق بالجامعة

  االنقطاععدد فصول   التأجيلعدد فصول   االنسحابعدد الفصول 
  عدد الفصول المتبقية للتخرج  تاريخ اقرار خطة الرسالة

  التوقيع والتاريخ  المسجل
 شرح مدير دائرة القبول والتسجيل:

   التوقيع والتاريخ  مدير دائرة القبول والتسجيل
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 رقم ............ بتاريخ ............ توصية لجنة الدراسات العليا في القسم في اجتماعها
 

 
  التوقيع والتاريخ   رئيس اللجنة

 
 رقم ............ بتاريخ ............ تنسيب لجنة الدراسات العليا في الكلية في اجتماعها

 
 

  التوقيع والتاريخ   رئيس اللجنة
 
 مجلس الدراسات العليا في اجتماعه رقم ............ بتاريخ ............ قرار

 
 

  التوقيع والتاريخ  عميد الدراسات العليا 
 

 المرفقات:
 .قراري لجنة الدراسات العليا في القسم والكلية 
 في حالة تغيير الموضوع( رقم ) نموذج مشروع خطة رسالة ماجستير وتحديد مشرفين(QF22/0201). 
 :لكل مننسخة 
 دائرة القبول والتسجيل. 
 .الكلية المعنية 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


