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 القسم: الكلية/
 الرقم:

 التاريخ:
 هاموعدو لجنة المناقشة  تحديد

 :الطالبمعلومات 
  اسم الطالب  الرقم الجامعي
  الكلية  اسم البرنامج

  رقم الهاتف  البريد االلكتروني
 كتبت بها(:)باللغة التي  عنوان الرسالة

 وكما ورد في قرار مجلس الدراسات العليا
 
 

  التاريخ  توقيع الطالب
 

 )تعبأ من قبل لجنة الدراسات العليا في القسم( موعد المناقشة ومكانها
  التاريخ  اليوم

  المكان  الساعة
 

 المشرف()تعبأ من قبل لجنة الدراسات العليا في القسم بالتشاور مع  نة المناقشة المقترحةجل
 الرتبة األكاديمية التخصص الدقيق مكان العمل  االسم لجنة المناقشةأعضاء 

     )المشرف(رئيس اللجنة 
     )إن وجد( المشرف المشارك

     عضو مناقش من داخل الجامعة
     عضو مناقش من خارج الجامعة

 

 في اجتماعها رقم )                  ( بتاريخ      /      /          م صية لجنة الدراسات العليا في القسمتو 
  تشكيل لجنة المناقشة لرسالة الطالب وموعدها ومكانها على النحو المبين أعاله  

  التوقيع والتاريخ  رئيس اللجنة
 

 في اجتماعها رقم )                  ( بتاريخ      /      /          م يب لجنة الدراسات العليا في الكليةتنس
 
 

  التوقيع والتاريخ  رئيس اللجنة
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 ( بتاريخ      /      /          م  في اجتماعه رقم )الدراسات العليا  مجلسقرار 
 
 

  التوقيع والتاريخ  عميد الدراسات العليا
 

 :المرفقات
 

  التقرير( الدوري للمشرفين على رسالة الماجستير حسب النموذجQF22/0204.) 
 للممتحن الخارجي والداخلي. السيرة الذاتية 
  .قرار مجلس الدراسات العليا باعتماد مشروع خطة الرسالة وتحديد المشرفين 
   مانة العلمية حسب النموذج من الطالب بالتزامه بالمعايير األخالقية واألاإلقرار الخطي(QF22/0303). 
 حسب النموذج  نموذج عدم ممانعة من مناقشة رسالة ماجستير مستكماًل الموافقات الالزمة حسب األصول(QF22/0301). 
 لجنة الدراسات العليا بالقسم والكلية. ي رار ق 
 االستالل موقع من رئيس لجنة الدراسات العليا بالقسم. تقرير 
 

 اإلجراءات(توزع بعد استكمال ): نسخة لكل من
 المعنية. كليةال 
 .دائرة القبول والتسجيل 
 


