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ترشيح لجنة مناقشة رسالة علمية (ماجستير  /دكتوراه ) *

2/1

أوالً  -بيانات خاصة بالطالبة :
اسم الطالبة :
الجامعي:
معيدة
الدرجة العلمية المقيدة بها:

الرقم

...............................................................................................................................................................................................

موظفة تابعة لوزارة الخدمة المدنية

محاضر

ماجستير

دارسة من الخارج

دكتوراه

التخصص:
القسم الذي تتبعه الطالبة دراسيا ً :

......................................................................

تحدد جهة عمل الطالبة إن كانت مبتعثة دراسيا ً :

الكلية :

الجامعة:

.......................................................

.................................................................

التعليم العام /
الفصل الدراسي:
الفصل الدراسي:
الفصل الدراسي:

..............................................................................................

فصل االلتحاق بالبرنامج:
فصل االنتهاء من المقررات المنهجية:
فصل نهاية المدة النظامية:
عدد الفصول الدراسية التي أجلتها سابقاً:
 ...........................................1رقم خطاب موافقة العمادة ......................... :
 ......................................... .2رقم خطاب موافقة العمادة ......................... :
 .......................................... .3رقم خطاب موافقة العمادة ......................... :
 .......................................... .4رقم خطاب موافقة العمادة ......................... :
عدد الفصول الممنوحة للطالبة كفرصة إضافية :
 ...........................................1رقم خطاب الموافقة......................... :
 ...........................................2رقم خطاب الموافقة......................... :.:

14 / 14هـ
14 / 14هـ
14 / 14هـ

العام:
العام:
العام:

التاريخ 14 / /هـ
التاريخ 14 / /هـ
التاريخ 14 / /هـ
التاريخ 14 / /هـ
التاريخ 14 / /هـ
التاريخ 14 / /هـ

ثانيا ً – بيانات مرتبطة بالموضوع :
أ  -عنوان الرسالة (حسب قرار موافقة العمادة على خطة البحث):
باللغة

الــــعربية...................................................................................................................................................................... :

.........................................................................................................................................................................................................

باللغة

اإلنجليزية.......................................................................................................................................................................... :

.......................................................................................................................................................................................................

ب  -إفادة بانتهاء البحث من المشرف (المشرفين):
سعادة رئيسة قسم ............................................................ /
أفيدكم بأن رسالة
تخصص

الماجستير

الدكتوراه

...........................................................

**اســـم المشرف ( /المشرفين):

لطالبة الدراسات العليا /

..................................................................................

قد انتهت من إعدادها وهي مكتملة وصالحة للمناقشة

.....................................................
................................................

التوقيع :
التوقيع :

.......................................

...................................

* طبق ًا للمواد( ) 56،55،54،53،51من الالئحة الموحدة للدراسات العليا في الجامعات.
**.في حالة وجود أكثر من مشرفين البد من توقيع اإلثنين .

...........................................

التاريخ / :

التاريخ / :

/

/
14هـ

14هـ

نموذج (2/2 )13
ج  -لجنة المناقشة والحكم المقترحة:
م

المرتبة

اسم عضو اللجنة

العلمية *

جهة العمل ( القسم /الكلية /الجامعة)

التخصص الدقيق

صفة المناقش
مقرر

عضو
عضو

وكيلة الكلية للدراسات العليا :
االسم:

.......................................................

التوقيع:

...............................................

التاريخ

/ /

14هـ

ثالثا ً – القرارات:
سعادة عميدة الدراسات العليا
نفيدكم بأن مجلس قسم  .............................قد أوصى بالموافقة على ترشيح لجنة المناقشة والحكم على رسالة
الدراساااااات العلياااااا /

...............................................................................

الماجستير

وذلاااااج فاااااي جلسااااات رقااااام ( ).......................بتااااااريخ / /

الدكتوراه،

لطالبة

14هاااااـ وفقاااااا للماااااواد

( ) 56،55،54،53،51ماان الحئحااة الموحاادة للدراسااات العليااا فااي الجامعااات  ،كمااا أوصااى مجلااس الكليااة بجلساات ( )..............بتاااريخ14 / / :هااـ
بالموافقة على ما ارتآه مجلس القسم.
رئيسة القسم:االسـم:

...............................................

عميدة الكلية:االسـم:

..............................................

التوقيع:

...............................................

التوقيع:

..............................................

التاريخ:

/ /

14هـ.

التاريخ:

/ /

14هـ.

رأي المسؤولة من قبل عمادة الدراسات العليا *
البيانات مستوفاة.
إعادة االستمارة الستكمال

............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

االسـم:
التوقيع:
التاريخ:

* لدرجة الدكتوراه ال بد أن يكون على األقل أحد األعضاء من خارج اجلامعة ،أما درجة املاجستري فيفضل أن يكون أحد األعضاء من خارج القسم.

* تعبأ بيانات هذا اجلزء من قبل عمادة الدراسات العليا .

........................................................
.........................................................

/

/

14هـ

