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 القسم: الكلية/
 الرقم:

 التاريخ:
قرار إجراء تعديالت على رسالة ماجستير  اعتماد نتيجة مناقشة وا 

 

 (الجامعية للرسالة، ويرفق مع النموذج الوثيقة النهائية القسمرئيس تعبأ من قبل  ) الرسالةالمعلومات الرئيسة حول 
  اسم الطالب  الرقم الجامعي

   الكلية   اسم البرنامج
 

 الدراسات العليا(ادها من قبل عمادة )كما تم اعتم عنوان الرسالة باللغة التي كتبت بها
  

  
 

 (المناقشة لجنةرئيس تعبأ من قبل )الجامعية  الرسالةمناقشة نتيجة جلسة  -أولا 
 م/                  /    )              (  الموافق يوم  جلسة المناقشةتاريخ 

  ى الساعةإل  موعد الجلسة من الساعة
  مكان انعقاد الجلسة

 نتيجة المناقشة

 ناجح 
  ال تتم متابعة المعاملة قبل إجراء تذكر التعديالت الطفيفة المطلوبة، و )طفيفة التعديالت ال بعد إجراءناجح

 (الماجستير رسالةعتمادها من قبل المشرف على ا ، و سبوعينأفي غضون  المطلوبةالطفيفة التعديالت 
 المطلوبة، على أن يتم  الجوهرية)تذكر التعديالت  الرسالة على ةالجوهري تتعديالناجح بعد إجراء ال

 إنجازها في مدة ال تتجاوز أربعة  أشهر من تاريخ قرار نتيجة المناقشة(
 راسب 

 

 (سواء كانت طفيفة أو جوهرية في حال اإلقرار بوجود تعديالت بعد المناقشةمن قبل رئيس اللجنة )تعبأ  الرسالةعلى  إجراؤهاعديالت المطلوب الت -ثانياا 
 التعديل المطلوب ت
1  
2  
3  
4  
5  
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 مصادقة أعضاء لجنة المناقشة على نتيجة المناقشة والتعديالت المطلوبة  -ثالثاا 
 التوقيع الرقم الوظيفي ةالصف االسم الرقم

   رئيسا الدكتور/ يالمشرف الرئيس 1

   عضوا الدكتور المشرف المشارك/ 2

   عضوا )من داخل الجامعة( الدكتور 3

   عضوا )من خارج الجامعة( الدكتور 4
 

 هناك تعديالت طفيفة مطلوبة حسب قرار لجنة المناقشة()يعبأ من قبل المشرف الرئيس في حال كان إعالن باستالم التعديالت الطفيفة  -رابعاا 
، أعلن أنني بتاريخ: ................الماجستير للطالب......................................... رسالةأنا المشرف الرئيس على 

قد تقيد ، و الرسالةعلى  هاالطفيفة المطلوب إجراؤ التعديالت ب ما قام بتنفيذه الطالب المذكور فيما يتعلق.........م استلمت  /...../.....
 وعليه أوقع. ،كاملة وصحيحة الطالب بكل ما طلب منه، وأن التعديالت التي أجراها

  والتاريخ التوقيع  المشرف
 

 (الرسالةتعديالت أساسية على  طلب إجراءتعبأ في حال ) المطلوبة الجوهرية اجتماع لجنة المناقشة بخصوص التعديالتنتيجة  -خامساا 
 الموافق     /     /             م   )              (يوم  االجتماعتاريخ 
  الى الساعة  من الساعة االجتماعموعد 
  االجتماعمكان 

 النتيجة
  المطلوبة الجوهريةالتزم الطالب بإجراء التعديالت 
  المطلوبة الجوهريةلم يلتزم الطالب بإجراء التعديالت 

 القرار
 ناجح 
 راسب 

 مصادقة أعضاء لجنة المناقشة على النتيجة
 التوقيع الرقم الوظيفي الصفه السم الرقم

   رئيسا   المشرف الرئيس/ الدكتور 1

   عضوا   الدكتور المشرف المشارك/ 2

   عضوا   )من داخل الجامعة( الدكتور 3

   عضوا   )من خارج الجامعة( الدكتور 4
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 من قبل الجهات المعنية(تعبأ ) اعتماد نتيجة مناقشة الرسالةحول والتنسيبات  التوصيات

 القسملجنة الدراسات العليا في توصية 
  الرسالةبالموافقة على نتيجة مناقشة 
 بعدم الموافقة على نتيجة المناقشة 

  جتماعتاريخ اال  جتماعرقم اال
  التوقيع والتاريخ  رئيس اللجنة

 

 الدراسات العليا في الكلية لجنةتنسيب 
  الرسالةبالموافقة على نتيجة مناقشة 
 بعدم الموافقة على نتيجة المناقشة 

  جتماعتاريخ اال  جتماعرقم اال
  التوقيع والتاريخ  رئيس اللجنة

 
 .....ماجتماعه رقم:........بتاريخ:..../......./....الدراسات العليا في  مجلسقرار 

  نقرر بما يلي:أن جميع المعلومات الواردة أعاله صحيحة ودقيقة،  التأكد منبعد 
   
   

 
 
 

  التوقيع والتاريخ  الدراسات العلياعميد 
 

 نسخة لكل من:
  دائرة القبول والتسجيل   الجامعةرئيس مكتب 
 ةالدائرة المالي  في الكلية ملف لجنة الدراسات العليا 
  عميد الكلية  ملف الطالب 

 
   


