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 قسم ا.د/ رئيس السيد

 وبعد تحيةطيبة

نتشرف بان نرفق طيه ملفات الطالب االتي اسماؤهم بعد والمتقدمين للقيد بدرجة الماجستيرفي
م وذلك بنظام الساعات المعتمدة وهم2010/2011الهندسة )                               ( في العام الجامعي 
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باالتي: بموافاتنا سيادتكم من التكرم برجاء

)                               ( الهندسة في الماجستير بدرجة المذكورين الطالب قيد في القسم مجلس -راي1
. المعتمدة الساعات بنظام وذلك م2010/2011 الجامعي العام في

واإلرشاد النصح لتقديم بالقسم التدريس هيئة أعضاء من أكاديميا مرشدا طالب لكل االكاديمي المرشد - تحديد2     
في واإلرشاد النصح  وأيضالتقديم0 الدراسية المقررات اختيار في لمساعدته وكذلك دراسته فترة خالل

يقوم الذي المستوى نفس من األخرى العلمية األقسام مقررات من اإلضافية الدراسية المقررات اختيار
يستبدل . بينما دراسته نهاية حتى وذلـك الدراسي للبرنامج الطالب يحتاجها قد والتي بدراسته الطالب
. الدكتوراه درجة أو الماجستير بدرجة الطالب تسجيل حالة في الرسالة علي بالمشرف األكاديمي المرشد

500 المستوى من تحديدها ويتم التمهيدية بالدراسة الخاصة - المقررات3

معتمدة ساعة18 ساعاتها وعدد600 المستوى مقررات من الطالب سيختارها التي الدراسية - المقررات4
معتمدة  ساعات6عن اليقل بما الهندسية االساسية العلوم في اجبارية مواد الدراسية المقررات تشمل ان على

على موزعة وتكون معتمدة ساعات6 عن يزيد وال معتمدة ساعات3 عن اليقل بما فرعية تخصصات في ومواد
الماجستير مرحلة خالل الدراسية الفصول
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يجتاز ان  البدC التقدير نقاط بمتوسط التخصص غير في البكالوريوس درجة على الحاصل -  الطالب5         
مستوى في ( ساعة18) المعتمدة ساعاتها عدد التكميلية الدراسية المقررات من عدد بنجاح
يقل أال على مواد ثمان أقصى وبحد لدراسته ضرورية القسم يراها والتي البكالوريوس مرحلة
.  البرنامج ساعات ضمن المقررات  هذه له تحسب  والC عن فيها التقدير نقاط متوسط

وموافاتنا بها لاللتزام وذلك التعليمات بها موضحا للدرجة الدراسية المقررات تسجيل استمارة - مرفق6        
. مستوفاه بها

الالزم باتخاذ والتكرم للعلم مرسل

االحترام فائق بقبول وتفضلو

     االدارة مدير                      المختص    

                                            والبحوث العليا للدراسات الكلية وكيل

ا.د/                                                      
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