
        ( دراسات عليا 13نموذج  )                                           
                                                                                                                               ـــــــــــــــــــــــــــــ كليـــة :

 ـــــــــــــــــــــــــــــم: ـقســ

 تشكيل لجنة الفحص والمناقشة للماجستير والدكتوراه                     

 

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

 
 ــــــــ: ـــ ةــالمسجل لدرج/ ـــــــــــــ   الطالبنحيط سيادتكم علما بأن 

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

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 : ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ة اإلنجليزيةغباللعنوان 
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 أصبحت صالحة للعرض والمناقشــةقد رسالة العلمية ال -ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 -رم باتخاذ الالزم نحو تشكيل لجنه فحص ومناقشة الرسالة ، والتي نقترحها على النحو التالي :رجاء التك-
 

 م االســــــم                  ـة وجـهة العمــلـــــالوظيفـ التــوقيــــع      
   1 

   2 

   3 

   4 

   5 

   6 
 .رســـالة العلميــــــة نسخـة ) غيــر مجلـــدة ( مــن الـ :ومرفق طيــــــه

 -لجـنـة اإلشـراف :
 م االســــــم                  ـة وجـهة العمــلـــــالوظيفـ التــوقيــــع      

   1 

   2 

   3 

   4 

   5 

  200    تحريـــــرا  في      /      /
  القسـمرأى مجلــس 

 
فحمص ومناقشمة الرسمالة  اقتمرا  لجنمة ارشمراش بشمأن علمى  200  /    /      بتماري ) وافق / لمم يوافمق    

 بياناته بعالية لطالب المذكور والخاصة با
 رئيـــس القســـــم                                                                           

 
 ـــــــــــــــ / أ.د

 
 
 



 الدراسات العليا
الكليمة كمما أنمه أسمتوفي الممدز الالزممة  مطابقمة / ييمر مطابقمة   لسمجالتووجمدت )  طالمببيانمات ال تجعور

 وليس عليه آيه التزامات تجاه الكلية وفيما يلي بيان بالمقررات التي درسها الطالب وأدي االمتحان فيها بنجا 
 

 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 
فحمص ومناقشمة اقترا  تشكيل لجنمة  على  200  /    /      بتاري  ا المنعقدزجلستهفي وافق   ت/ لم  ت) وافق

  .ح بعالية على الموضوع الموضالرسالة 
 وكيل الكلية للدراسات العليا والبحوث

 
 ـــــــــــــــ / أ.د

 رأى مجلــس الكليـــة 
 

علممى تشممكيل لجنممه فحممص ومناقشممة الرسممالة   200  ) وافممق / لممم يوافممق   فممي جلسممته المنعقممدز فممي      /    /
 يالقسم على التشكيل التالالمقدمة من الطالب  المذكور بناء على اقترا  لجنة ارشراش وتوصية مجلس 

 م االســــــم                  ـة وجـهة العمــلـــــالوظيفـ التــوقيــــع      
   1 
   2 
   3 
   4 

 عميــــــد الكليــــة
 

 ـــــــــــــــ/د0أ
 الدراسات العليا بالجامعــــة 

 
يير مطابقة   لسجالت الجامعمة وفمى اطمار القموانين تم مراجعة البيانات المذكورز بعالية ووجدت ) مطابقة / 

واللوائح والقرارات والمعمول بها فمي ذمذا الشمأن ويرفمم الممر للسميد السمتاذ المدكتور/ نائمب رئميس الجامعمة 
للتفضل بالنظر في اعتماد تشكيل لجنة فحص ومناقشة رسمالة الطالمب  الممذكور  علمى النحمو الموضمح بمرأي 

د / نائممب رئمميس الجامعممة .تنمماقا الرسممالة اال بعممد أسممبوعين مممن تمماري  اعتممماد السمميد أمجلممس الكليممة علممى أال 
 .للدراسات العليا والبحوث للجنة الفحص والمناقشة 

  
 المدير العــام               مدير اإلدارة                   الباحث المختص              

 
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 رأى نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث
يعتمد تشكيل لحنة فحص ومناقشة الرسالة المقدممة ممن الطالمب  الممذكور علمى النحمو الموضمح بمرأي مجلمس 

 0الكليــــــة  
                                                              

 يس الجامعةــنائب رئ                                                                  
 للدراسات العليا والبحوث                                                              

 
 (/ رفاعي إبراهيم رفاعيأ.د)                                                             

 
 
 
 


