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أوال ً  -بيانات خاصة بالطالبـ/ـة:
اسم الطالبـ/ـة ......................................................... :
غير موظف/ــه
الدرجة العلمية المقيد/ـة بها:

الرقم الجامعي

موظف/ـه تابعة لوزارة الخدمة المدنية
ماجستير

منحة

دكتوراه

التخصص................................................................. :
القسم الذي يتبعه الطالب/ـة دراسيا ً................................................ :
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
41 / 41هـ
41 / 41هـ
41 / 41هـ

اإللتحاق بالبرنامج الفصل الدراسي ........................................... :العام:
االنتهاء من المقررات المنهجية الفصل الدراسي ............................ :العام:
نهاية المدة النظامية للفصل الدراسي ......................................... :العام:
عدد الفصول الدراسية التي أجلت سابقاً:
 ...........................................4رقم خطاب موافقة العمادة  ......................... :التاريخ :
 ......................................... .2رقم خطاب موافقة العمادة  ......................... :التاريخ :
 .......................................... .3رقم خطاب موافقة العمادة ......................... :التاريخ :
 .......................................... .1رقم خطاب موافقة العمادة ......................... :التاريخ :
عدد الفصول الممنوحة للطالبـ/ـة كفرصة إضافية إلتمام متطلبات الحصول على الدرجة العلمية :
 ...........................................4رقم خطاب الموافقة ............................... :التاريخ :
 ...........................................2رقم خطاب الموافقة ............................. :.:التاريخ:

 41 / /هـ
41 / /هـ
41 /هـ
/
41 / /هـ
41 / /هـ
/

41/هـ

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ثانياً :بيانات مرتبطة بالموضوع :
أ  -عنوان الرسالة (حسب قرار موافقة العمادة على خطة البحث):
باللغة العربية ................................................................................................................................................. :
باللغة اإلنجليزية............................................................................................................................................. :
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ب ـ إفادة بانتهاء البحث من المشرف (المشرفين):
سعادة رئيس قسم .......................................................... /
لطالبــ/ـة الدراسات العليا ................................................ /
الدكتوراه.
الماجستير.
أفيدكم بأن رسالة
تخصص( ).........................................قد انتهى من إعدادها وهي مكتملة وصالحة للمناقشة ..................................................
** اسم المشرف ( /المشرفين ) ............................................................:التوقيع ............................:التاريخ 41 / / :هـ
 .............................................................التوقيع ............................ :التاريخ 41 / / :هـ

** في حالة وجود أكثر من مشرف البد من توقيع

اإلثنين .
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ج ـ لجنة المناقشة والحكم المقترحة*:
م

المرتبة العلمية

اسم عضو اللجنة

التخصص الدقيق

جهة العمل (القسم /الكلية/الجامعة)

صفة المناقش

4

مشرف  /مقرر

2

عضو

3

عضو

1

عضو

5
*لدرجة الدكتوراه البد أن يكون على األقل أحد األعضاء من خارج الجامعة  ،أما الماجستير فيفضل أن يكون أحد األعضاء من خارج القسم
ثالثاً :القرارات :
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
سعادة عميد الدراسات العليا
نفيدكم بأن مجلس قسم  .................................................قـد أوصى بالموافقة على ترشيح لجنة المناقشة والحكم على رسالة
الدكتوراه
الماجستير
لطالب/ـة الدراسات العليا ........................................... /الرقم الجامعي
وذلك في جلسته رقم ( ).....................بتاريخ 41 / /هـ وفقا لمواد ( ) 55،55،51،53من الالئحة الموحدة للدراسات العليا بالجامعات
كما أوصى مجلس الكلية بجلسته ( )...............بتاريخ 41 / /هـ بالموافقة على ما آرتاه مجلس القسم.

عميد الكلية :اإلسم ......................................:

رئيس القسم  :اإلسم.......................................... :
التوقيع..........................................:
التاريخ/ / :

التوقيع ....................................:
التاريخ / / :

41هـ

2

