
        ( دراسات عليا 13/1نموذج  )                                           
                                                                                                                               ـــــــــــــــــــــــــــــ كليـــة :

 ـــــــــــــــــــــــــــــم: ـقســ

 تشكيل لجنة الفحص والمناقشة للماجستير والدكتوراه إعادة                    

 

 للدراسات العليا والبحوث                                 السيد األسـتاذ الدكتور / وكيل كليــة        
 وبعــد....تحيــــة طيبــــة  

 
 ــــــــ: ـــ ةــالمسجل لدرج/ ـــــــــــــ   لطالبانحيط سيادتكم علما بأن 

  20   /    /        : دورة/ بتاريخ     ـــــــــ: ــــ خصصت
 : ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ باللغة العربيةعنوان 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 : ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ة اإلنجليزيةغباللعنوان 
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ـــ ــ  م نحــ  -ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــص وحــ   مإعــاد  رجــاا تكتكــرم باتاــام تك ناقشــ  تشــكيل كجن

 تكرساك  ، 
  -علما بأن تكلجن  قبل تكتشكيل كانت كاكتاكي : 

 م االســــــم                  ـة وجـهة العمــلـــــالوظيفـ التــوقيــــع      
   1 

   2 

   3 

   4 

   5 

   6 

 -: الفحص والمناقشة بعد التعديل لجـنـة 
 م االســــــم                  ـهة العمــلـة وجـــــالوظيفـ التــوقيــــع      

   1 

   2 

   3 

   4 

   5 

   20    تحريـــــرا  في      /      /
  القسـمرأى مجلــس 

 
وحــ   مناقشــ  تكرســاك   تقتــرتل كجنــ  تفشــرت  بشــأن علــ   20  /    /      بتــاري )  توــ/ / كــم ي توــ/    

 .ص بعاكي  بياناتكطاكب تكممك ر  تكااص  با
 رئيـــس القســـــم                                                                           

 
 ـــــــــــــــ / أ.د

 
 
 
 



 الدراسات العليا
تككليـ  كمـا هنـص هسـت وي تكمـد  تك  مـ     جـدت ) مطابةـ  / ريـر مطابةـ    كسـج ت طاكـببيانـات تك تجع ر

 كت تمات تجاه تككلي   ويما يلي بيان باكمةررتت تكتي درسها تكطاكب  هدي تالمتحان ويها بنجال كيس عليص آيص ت
 

 م المقــــــرر التقدير / المعدل م المقــــــرر التقدير / المعدل
  1   1 
  2   2 
  3   3 
  4   4 
  5   5 

 
 مدير إدارة الدراسات العليا بالكلية  توقيع المرجع  الموظف المختص بالكلية

 
 

  بالكليةالدراسات العليا رأي لجنة 
وحـ   مناقشـ  إعـاد  تشـكيل كجنـ   علـ   20  /    /      بتـاري  ا تكمنعةـد جلسـتهوـي  تو/   ت/ كم  ت)  توة

 عل  تكم ض ع تكم ضح بعاكي  تكرساك  
 اسات العليا والبحوثوكيل الكلية للدر

 
 ـــــــــــــــ / أ.د

 رأى مجلــس الكليـــة 
 

تشكيل كجنـص وحـ   مناقشـ  تكرسـاك  إعاد  عل    20  )  تو/ / كم ي تو/   وي جلستص تكمنعةد  وي      /    /
 يتكمةدم  من تكطاكب  تكممك ر بناا عل  تقترتل كجن  تفشرت   ت صي  مجلس تكةسم عل  تكتشكيل تكتاك

 م االســــــم                  ـة وجـهة العمــلـــــالوظيفـ التــوقيــــع      
   1 
   2 
   3 
   4 

  -أسباب التعديل هي :

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 

 عميــــــد الكليــــة
 

 ـــــــــــــــ / أ.د
 الدراسات العليا بالجامعــــة 

 
تم مرتجع  تكبيانات تكممك ر  بعاكي    جدت ) مطابة  / رير مطابة    كسج ت تكجامعـ   وـ  إطـار تكةـ تنين 

وـ  تممـر كلسـيد تمسـتام تكـدكت ر/ نائـب رئـيس تكجامعـ   تكل تئح  تكةرترتت  تكمعم ل بها وـي ذـمت تكشـأن  ير
كلتفضل باكنظر وي تعتماد تشكيل كجن  وح   مناقش  رسـاك  تكطاكـب  تكمـمك ر  علـ  تكنحـ  تكم ضـح بـرهي 

د / نائــب رئــيس تكجامعــ  .مجلــس تككليــ  علــ  هال تنــاقة تكرســاك  إال بعــد هســب عين مــن تــاري  تعتمــاد تكســيد ه
 .كبح ث كلجن  تكفح   تكمناقش  كلدرتسات تكعليا  ت

  
 المدير العــام               مدير اإلدارة                   الباحث المختص              

 
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 رأى نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث
اك  تكمةدمـ  مـن تكطاكـب  تكمـمك ر علـ  تكنحـ  تكم ضـح بـرهي مجلـس يعتمد تشكيل كحن  وح   مناقش  تكرس

 تككليــــــ   
                                                              

 يس الجامعةــنائب رئ                                                                  
 للدراسات العليا والبحوث                                                              

 
 (/ رفاعي إبراهيم رفاعيأ.د)                                                             

 


