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عمادة الدراسات العليا      
 

:الرسالة الطالبـــ/ــة و معلومات
......................املرحلة:                 الرقم اجلامعي:..................                اسم الطالبـ/ــــة:..................................  

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

.....................................................................................................عنوان الرسالة:.......................  

 القسم األول
 الرسالة مناقشةإعالن نتيجة 

 الم على رسول هللا وعلى آله وصحبه ومن وااله ... وبعد :احلمد هلل والصالة والس
املشكلة بقرار جملس عمادة الدراسات العليا يف م اجتمعت اللجنة 20ق   /    /    هـ  املواف14مساء( يوم )           ( واتريخ   /     /      /ففي الساعة )         ( من )صباح  

 .الطالبـــــ/ ـــــة املوضحة بياانته أعالهملناقشة الرسالة العلمية املقدمة من املكونة  هـ 14واتريخ      /     /       جلسته رقم )       (
  :ليأوصت اللجنة مبا يوالتداول فيما بينها جنة من املناقشة وبعد انتهاء الل

1-  1.لطالبـ   درجة )           ( يف ختصص )                     (قبول الرسالة بدرجة )       ( وتقدير )       ( والتوصية مبنح ا* 
2-  قبول الرسالة بدرجة )          ( وتقدير )               ( مع إجراء بعض التعديالت دون مناقشتها مرة أخرى 

  من اتريخ املناقشة.أشهر  3خالل مدة ال تتجاوز           2. خ املناقشةمن اتريأشهر  3تتجاوز  خالل مدة*  
 للمجالس املختصة ألخذ املوافقة على ذلك. -بعد املناقشة مباشرة  - األمر على أن يرفع

 مبنح الدرجة بعد التأكد من األخذ ابلتعديالت. .......................................... ................... عضو جلنة املناقشة: ويفوض
 اء اللجنة ابملوافقة على التفويض ..........................................  توقيع الدكتور املفوض من أعض

3-   ( استكمال أوجه النقص يف الرسالة، وإعادة مناقشتها خالل مدة.........  ) يعبأ منوذج  بعد موافقة اجملالس املختصةأشهر( DGS-312 
 . املعد لذلك(

4-  عدم قبول الرسالة. 
 اإلسالم واملسلمني. اينفع بعلمه/ـــ أن ويق ـــة التوف/للطالب نسأل هللا تعاىل، (          هذا التقرير يف الساعة )      وبناء عليه حرر 

 للجنة ء ااأعضأمساء وتوقيعات 
لكل  DGS-311قم مرفق معه منوذج تقييم رسالة علمية ر يقدم هذا التقرير موقعاً من مجيع أعضاء اللجنة إىل رئيس القسم خالل أسبوع من اتريخ املناقشة )

 (عضو من أعضاء اللجنة على أن تكون الدرجات املدونة أدانه مطابقة ملا ورد فيه

 التوقيع
 الدرجة من ) مائة (

 االسم نوع املشاركة
 رقماً  كتابة

 1  مقررا  

 2  عضوا  

 3  عضوا  

 4  ان وجد امساعد امشرف  

 5  عضوا  

 : املتوسط احلسايب جملموع الدرجات 
 .الستكمال منح الدرجة من هذا النموذج *_ يستكمل القسم الثالث1 

  . الستكمال منح الدرجة من هذا النموذج * _ يستكمل القسم الثاين والثالث2
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 القسم الثاني 
 بيان األخذ بالتعديالت 

هـ، 14/            بتاريخ      /متت مناقشتها و الواردة بياانهتا يف االقسم األول من هذا النموذج  العلمية اللجنة املكونة ملناقشة الرسالة بناًء على توصية
:خالل مدةملطلوبة ة بعد إجراء التعديالت ابقبول الرسال  

تتجاوز ثالثة أشهر ثالثة أشهر                   تتجاوزال       
يف القسم يف صياغتها النهائية ومنح الدرجة العلمية وفق البياانت املذكورة الرسالة العلمية أوصي إبجازة و مت التأكد من أخذ الطالب ابلتعديالت املطلوبة   

ملوفق.وهللا ااألول من هذا النموذج،   
 اسم املفوض  كامالً  التوقيع التاريخ

   

 
 

 القسم الثالث
 اعتماد جملس القسم وعميد الكلية املختصة

 :ــــــة /يفيد القسم املختص أبن الطالب
 هـ  14الرسالة مطبوعة بشكل هنائي إىل القسم يف اتريخ   /     /      ت/سلم -1
 )مرفق النموذج اخلاص بذلك(معية. نسخ الرسالة ملكتبة امللك عبد هللا اجلا ت/سلم -2
 نموذج اخلاص بذلك(اللدى عمادة شؤون الطالب أي ارتباط مايل/سكن. )مرفق  ــا /ليس عليه -3

 .ـــا أي عهد أو أعيان للقسم /حيث ليس لديهها  كما يفيد القسم إبخالء طرف/
 التوقيع: ....................................         : .............................................       االسمرئيس القسم 

بيانته/ــا يف القسم  ه/هـ ابملوافقة على منح الطالب/ـــــة املذكور14( واتريخ   /   /       يف جلسته رقم )  جملس القسموبناًء على ما ذكر أعاله أوصى 
 اه.الدكتور  املاجستري            درجةاألول من هذا النموذج 

 لكل عضو من أعضاء جلنة املناقشة املعنية.  DGS-311مرفق منوذج تقرير تقييم رسالة علمية رقم مالحظة/ 
 : .............................................                التوقيع: ....................................االسمرئيس القسم 

 اعتماد عميد الكلية  
 .........................................                التوقيع: .......................................االسم 

 

 الدرجة:منح تسريع مالحظات ال بد من األخذ بها ل
 يرفع هذا النموذج لعمادة الدراسات العليا يف مدة ال تتجاوز أسبوعني من اتريخ استكماله.  -1

 وية الوطنية للطالب/ــه. إرفاق صورة واضحة من اهل -2

لالستعمال 
الرمسي يف عمادة 
 الدراسات العليا

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

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

 


