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          تشكيل لجنة الفحص والمناقشة للماجستير والدكتوراه
  
  

        وكيل كليــة                للدراسات العليا والبحوثوكيل كليــة                للدراسات العليا والبحوثوكيل كليــة                للدراسات العليا والبحوثوكيل كليــة                للدراسات العليا والبحوث/ / / / السيد األسـتاذ الدكتور السيد األسـتاذ الدكتور السيد األسـتاذ الدكتور السيد األسـتاذ الدكتور 

        وبعــدوبعــدوبعــدوبعــد0000تحيــــة طيبــــة تحيــــة طيبــــة تحيــــة طيبــــة تحيــــة طيبــــة 
  

  ـــــــــــ : ةــدرجالمسجل لـــــــــــــ   / الطالبنحيط سيادتكم علما بأن 
/ بتاريخ  ـــــــــــ                           : في مجـال ــ  ـــــــــــ : خصصت ـــــــــ

  0 2000    /    /     :دورة
  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ : باللغة العربيةعنوان 

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ : ة اإلنجليزيةغباللعنوان 
  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ـــ  -ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  ناقشــةأصبحت صالحة للعرض والمقد رسالة العلمية ال
  -:رجاء التكرم باتخاذ الالزم نحو تشكيل لجنه فحص ومناقشة الرسالة ، والتي نقترحها على النحو التالي -
  

       التــوقيــــع ـة وجـهة العمــلـــــالوظيفـاالســــــم                  م

1    

2    

3    

4    

5    

6     
  -:ومرفق طيــــــه مــا يلــي 

  0مــن الـرســـالة العلميــــــة ) غيــر مجلـــدة (  نسخـة -أ 
  من كل ) موقع على كل صفحة بها من أعضاء لجنة اإلشراف ( ى خمس نسخ ل مظروف يحتوى ع-ب 

  0 للــرسالة ةعربيوافي باللغة ال ملخص -2  للرسالة        عربيـــةمختصرة باللغة ال نـبــذة -1
  0 للرسالة ةنجليـزيوافي باللغة اإل ملخص -4للرسالة       نجليـزيـة اإل غةمختصرة بالل نـبــذة -3

  -:لجـنـة اإلشـراف 
       التــوقيــــع ـة وجـهة العمــلـــــالوظيفـاالســــــم                  م

1    

2    

3    

4    

5    

6     
  0  200    /      /تحريـــــرا  في      



  
   القسـمــس رأى مجل

والخاصة  فحص ومناقشة الرسالة      اقتراح لجنة اإلشراف بشأن     على  200        /    /بتاريخ) لم يوافق   / وافق   ( 
  0بياناته بعالية لطالب المذكور با

                                                                             رئيـــس القســـــم
  

   ـــــــــــــــ/د0أ
  الدراسات العليا

 الكلية كما أنه أستوفي المدة الالزمة وليس عليه         لسجالت) غير مطابقة   / مطابقة  (  ووجدت   طالب بيانات ال  تجعور
  آيه التزامات تجاه الكلية وفيما يلي بيان بالمقررات التي درسها الطالب وأدي االمتحان فيها بنجاح

  
 المعدل/ التقدير  المقــــــرر م المعدل/ التقدير  المقــــــرر م

1   1   

2   2   

3   3   

4   4   

5   5   

  
  مدير إدارة الدراسات العليا بالكلية    توقيع المرجع    الموظف المختص بالكلية

  
  

   بالكليةالدراسات العليا رأي لجنة 
فحـص ومناقـشة    تراح تشكيل لجنـة      اق  على  200        /    /بتاريخ ا المنعقدة جلستهفي  ) وافق  تلم   / توافق( 

   0على الموضوع الموضح بعالية الرسالة 
  وكيل الكلية للدراسات العليا والبحوث

  
   ـــــــــــــــ/د0أ

  رأى مجلــس الكليـــة 
  
 على تشكيل لجنه فحص ومناقشة الرسالة المقدمة من          200  /    /في جلسته المنعقدة في               ) لم يوافق   / وافق  ( 

  0يب  المذكور بناء على اقتراح لجنة اإلشراف وتوصية مجلس القسم على التشكيل التالالطال
       التــوقيــــع ـة وجـهة العمــلـــــالوظيفـاالســــــم                  م

1    
2    
3    
4    

  عميــــــد الكليــــة
  

  ـــــــــــــــ/د0أ
  الدراسات العليا بالجامعــــة 

  
لسجالت الجامعة وفى إطار القوانين واللوائح      ) غير مطابقة   / مطابقة  ( تم مراجعة البيانات المذكورة بعالية ووجدت       

نائب رئيس الجامعة للتفضل بالنظر فـي  / والقرارات والمعمول بها في هذا الشأن ويرفع األمر للسيد األستاذ الدكتور 
  المذكور  على النحو الموضح برأي مجلس الكلية على أال تناقش             اعتماد تشكيل لجنة فحص ومناقشة رسالة الطالب      
نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث للجنة الفحص        / د  0الرسالة إال بعد أسبوعين من تاريخ اعتماد السيد أ        

  0والمناقشة 
   

  ير العــام           المد        مدير اإلدارة                الباحث المختص             
  

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  رأى نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث

يعتمد تشكيل لحنة فحص ومناقشة الرسالة المقدمة من الطالب  المذكور علـى النحـو الموضـح بـرأي مجلـس                     
  0الكليــــــة  

                                                                 
  يس الجامعةــنائب رئ                                                                  

  ا والبحوثـــات العليـللدراس                                                       
  
  

  )ثابت عبد الرحمن إدريس/ د0أ( 
  


