
بسم اهلل الرمحن الرحيم 

     MUTAH UNIVERSITY                          ة           جامعة مؤت

 Deanship of Graduate Studies                           عمادة الدراسات العليا   
 

 (18 )نموذج رقم    

 

 MUTAH-KARAK-JORDAN              االردن– الكرك – ةمؤث
 Postal Code: 61710                    61710:الرمز البريدي 

 TEL :03/2372380-99                2372380/03-99:تلفون 

           Ext. 5328-5330                                                                                                                              5330-5328فرعي 

 FAX:03/ 2375694                                              3756942/03 فاكس 

                                                   :sedgs@mutah.edu.jo     dgs@mutah.edu.jo e-mail    البريد االلكتروني                             

http://www.mutah.edu.jo/gradest/derasat.htm                                                                                          الصفحت االلكترونيت 

1 

 نموذج جاهزية الطالب لمتقدم لممناقشة

(            المعني القسم/يعبأ من قبل وحدة القبول والتسجيل ويحال الى الكمية) 
 (خاص بعمادة الدراسات العميا):                                                              اسم الطالب

 20:        /    /   تاريخ بدء اإلشراف:                                             ( وجدإن)التخصص الدقيق 
                                                                                )                        (                                                         :                                                       عدد فصول اإلشراف: المعدل التراكمي

 :توقيع رئيس الشعبةمكتممو           غير مكتممو                :             اإلجباريةالمواد 
 مكتممو           غير مكتممو:            المواد االختيارية
                 مسجل           غير مسجل :وضع الطالب

 (                        ):  لمرسالة الطالب عدد الساعات التي سجمها
:  توقيع مدير وحدة القبول والتسجيل:                       توقيع المسجل 

                               
 الخاتم الرسمي:                             التاريخ 

 رئيس لجنة الدراسات العميا في قسميعبأ من قبل 
 

........ كمية/ الدكتور رئيس لجنة الدراسات العميا
تحية طيبة وبعد، 

بالموافقة عمى تحديد موعد مناقشة ................................................ توصي لجنة الدراسات العميا في قسم 
 : تشكيل لجنة المناقشة عمى النحو التاليو :.......................................................رسالة الطالب 

                                                                             مشرفاًا ومقرراًا  .1

                                                                             عضواًا  .2

                                                                             عضواًا  .3

                                                                            عضواًا                                                                                                                                                                                                                                                                       .4
..............  قاعة/   في مدرج……………………  الموافق……………… موأجراء المناقشة يو

 
 لجنة الدراسات العميا في القسم توقيع رئيس
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 رئيس لجنة الدراسات العميا في الكميةيعبأ من قبل 

األستاذ الدكتور عميد الدراسات العميا المحترم 
  تحية طيبة وبعد،

جراء  بالموافقة عمى تحديد موعد لمناقشة رسالة الطالب المذكور ..................كميةفي تنسيب لجنة الدراسات العميا   وا 
 ……………………المناقشة العمنية في تمام الساعة                 من يوم 

            200    :         /     / التاريخ. ……………………………الموافق  
:......................................  لجنة الدراسات العميا في كمية  توقيع رئيس      

 
 

 (        /        /         )قرار رقم 
 

استناداًا إلى الصالحيات المخولة إلّي بموجب األنظمة والتعميمات المعمول بها في جامعة مؤتة، وعمالًا بأحكام المادة 
من تعميمات منح درجتي الماجستير والدكتوراه، وبناءًا عمى اقتراح لجنة الدراسات العميا في  (39)

: قررت تشكيل لجنة المناقشة وفق البيانات التالية....................................كمية
  :..........................................................اسم الطالبـ  

 : ....................... مكان المناقشة        2007: .........../      /      /  موعد المناقشة
: أعضاء لجنة المناقشة 
مشرفاًا ورئيساًا -                                        1 

عضواًا  -                               2
عضواًا  -                                3 

 (           )عضواًا خارجياًا -                      4
                                                                                              

  عميد الدراسات العميا                                                                                             
 

 صالح الكساسبة.د.أ                                                                                                
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