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 سعادة رئيس القسم/                                                                     سلمه هللا 
 السالم عليكم ورمحة هللا وبركاته                                                           وبعد ،،

، والرسالة بنسختها املوقع عليها من قبلنا ابالكتمال )الصفحة د انتهى من اعداد رسالته العلميةق املوضحة بياانته أعاله الطالبـ/ــــةفأفيد أبن 
وين جلنة واختاذ الالزم حيال تك الطالبـ/ــــةللحصول على تقرير عن  عمادة الدراسات العليالرفع لالتكرم اب، آمل خلف الغالف( جاهزة للمناقشة

 .املناقشة

         توقيعه: ...........................          هـ14/    /        التاريخ :     .........................  اسم املشرف: .........
 

 سعادة عميد الدراسات العليا                                                           سلمه هللا 
 السالم عليكم ورمحة هللا وبركاته... وبعد

 الطالبـ/ــــةتزويدان بتقرير عن آمل املدون بياانته أعاله وصالحيتها للمناقشة،  الطالبـ/ــــة رسالة ابكتمالملشرف موقع من اتقرير أعاله  فتجدون
 .إلكمال الالزم حيال تكوين جلنة املناقشة

         توقيعه: ...........................                    ه14/    /        التاريخ:      ....................    رئيس قسم / االسم:
 

 
"ضرورة نشر أو قبول نشر حبث واحد على على:( واليت تنص 1( الفقرة )4هـ القرار رقم )29/6/1430يف اجتماعها السابع يوم اهليئة االستشارية  بناًء على قرار *

 األقل لطلبة الدكتوراه، وال يعطى الطالب إذن طباعة إال بعد ذلك". 

لالستعمال 
الرمسي يف عمادة 
 الدراسات العليا

 .املوافقة، وتستكمل اإلجراءات النظامية 
 :االعتذار عن تنفيذ الطلب، وتُعاد إىل الكلية لألسباب التالية 

............................................................................................................... 
 ه14االسم: ..................................   التوقيع: ............................       التاريخ:    /    /    

 :ات التاليةأمام مجيع الفقر   √بوضع إشارة   للحصول على التقرير املطلوب يلزم حتقيق ما يلي: مالحظات هامة
  يف الفصل احلايل منتظم الطالبـ/ــــةحالة.                       يف املدة النظامية.  الطالبـ/ــــة    
 فصول دراسية للدكتوراه(. 6فصول دراسية للماجستري،  4أدىن املدة للحصول على الدرجة العلمية ) أمت الطالبـ/ــــة 
  2.75ال يقل عن  لطالبـ/ــــةلاملعدل الرتاكمي.                 ساعات متبقية يف املنهجية الطالبـ/ــــةاليوجد لدى  .  
  لطالبـ/ــــةلعنوان الرسالة مطابق ملا يف دراسة احلالة.            )اجتياز االختبار الشامل )لطلبة الدكتوراه. 

 :املطلوبة املرفقات

 *خطاب يفيد قبول أو نشر حبث لطلبة الدكتوراه -      حديثة.     طالبتوصية  -           لة حديثة.دراسة حا - 

 أو االيفادبتعاث القرار ا) للمبتعث أو الموفد ( صورة من  -  

     ...........الرقم اجلامعي:...........    ...............اسم الطالبـ/ــــة:..........................

..................التخصص: ......   ..   .............القسم: ..........    ...........................  : ..................الكلية  

 دكتوراه   ماجستري   /      املرحلة الدراسية:    

 


