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ـــاملوض ــــــــــــــــــــــ  وع ـــــــــــــــــــــــــــــ

 

 وان املذكـــــــــــــــــــزةــــــــــــــــعى

 

 تحت إشزاف          الطالب )ة( : 

 اللقب وإلاسم          اللقب وإلاسم 

 

 لجىت املىاقشت : 

 الجامعت    الزتبت     رئيسا    اللقب وإلاسم -

 الجامعت    الزتبت    مشزفا ومقزرا    اللقب وإلاسم 

 الجامعت    الزتبت    مشزفا مساعدا    اللقب وإلاسم 

 الجامعت    الزتبت     عضوا    اللقب وإلاسم 

 الجامعت    الزتبت     عضوا   اللقب وإلاسم 

 والسىت :  دفعت : الشهز 

ــــ ـــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ــــــــ ــــ ـــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ــــ ـــــ ــــــــــــــ ــــ ــــــ ــــ ـــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ــــــ ـــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ــــ ــــــ ــــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ــــ ـــــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ــــــ ــــ ـــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ــــــــ ــــــ ــــ ـــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ــــ ـــــ ــــــ ـــ ـــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ــــ ــــ  ـــــ

 ت للمتربص ) التسميت ( ....................................املخبر أو املؤسست ، أو الهيئت املستقبل


