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 تشكيل جلنة مناقشة رسالة علمية 
 أوًال – بيا�ت الطالب والرسالة

 

 اسم الطالب / ــــــة   الرقم اجلامعي 

 اجلنسية  الكلية 

 القسم  الدرجة العلمية  (    ) ماجستري  (   ) دكتوراه  

 اتريخ التسجيل  ه ١٤/    ١٤اجلامعي      ممن العا الثاين                         بداية الفصل الدراسي               األول   

 أسلوب الدراسة  املقررات والرسالة                  املقررات

عدد الساعات املطلوبة   (     )   من   (    )    -:    املعدل الرتاكمي 

 للتخرج

اتريخ انتهاء املدة   ه ١٤/    ١٤العام اجلامعي       من  الثاين                        �اية الفصل الدراسي               األول   

 النظامية

الفصول املضافة للمدة  ه١٤/  الفصل الدراسي .......... عام .....٢ه .         ١٤/ الفصل الدراسي .......... عام .....١

 النظامية

 عنوان الرسالة   ابللغة العربية 

 ابللغة اإلجنليزية  
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 اثنياً : القرارات 

 توصية جملس القسم :
  على نتيجة املعدل الرتاكمي االطالعهـ و بعد ١٤أوصى جملس قسم ................ جبلسته........... و اتريخ     /   /    

حسب البيا�ت اعاله، على الرسالةطالب املقدم من املشرف الوتقرير اكتمال رسالة  للطالب اعاله  
: اقشة الطالب أعاله على النحو التايلنعلية يوصي القسم بتشكيل جلنة م   

 م اسم عضو اللجنة الثالثي املرتبة العلمية  التخصص الدقيق اجلهة صفة املناقش
 1     مشرف ومقرر

 2     ..............  عضو
 3     ..............  عضو

 4     احتياط ............ 
 داخلي أو خارجي  املناقشحيدد ما إذا كان  * 

هـ ١٤سم: االسم ............................................    التوقيع : ....................  التاريخ    /   /    قرئيس ال  
 

 توصية جملس الكلية:
اله ع أ حسب البيا�تعلى تشكيل جلنة املناقشة ابملوافقة هـ ١٤بتاريخ      /   /     رقم  (          )  أوصى جملس الكلية يف جلسته 

  
ه ١٤عميد الكلية:  االسم ..................................................... التوقيع : ..............  التاريخ    /   /       

 
 

 مالحظات
لھا وال یمثل ال  أعضاءیشترط أن یكون عدد   - مشرف والمشرف المساعد ( إن وجد)  اللجنة فردیاً وال یقل عن ثالثة ویكون المشرف مقرراً 

 أغلبیة لھا. 

 المناقشة. أن تنطبق شروط اإلشراف على الرسائل على أعضاء لجنة  -

یكون احد المناقشین  أن تشمل لجنة المناقشة لرسائل الماجستیر على أستاذ أو أستاذ مشارك على األقل وفي لجنة مناقشة رسائل الدكتوراه   -
 یكون من بینھم مناقش من خارج الجامعة.    على االقل برتبة استاذ، على ان

 المشاركة في لجنة المناقشة یقترح القسم بدیالً عنھ . من  في حالة عدم تمكن المشرف على الرسالة   -

 یرفق مع النموذج :  
 . بیان عن حالة عضو ھیئة التدریس المرشح لمناقشة رسالة ماجستیر / دكتوراهنموذج  -

 المشرفین .   تقریر اكتمال الرسالة من المشرف / -

 السجل األكادیمي للطالب .  -
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                                  ............................ بتاريخ      ......................... يف جلسته رقم عمادة الدراسات العليا صى جملس أو 

 عدم املوافقة للمربرات التالية:             لالزم نظاما          وإكمال ا على تشكيل جلنة املناقشة   ابملوافقة        

١-.......................................................................................................... 

٢-......................................................................................................... 

٣-......................................................................................................... 

               /: العليا دراسات عميد ال

 ه١٤/      /    التاريخ                         التوقيع                              د.                         

  


