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 الرحيم نبسم هللا الرحم

 
 جامعة آل البيت

 (8/6أنموذج رقم  )

 رسالة جامعية/  أطروحة قرار لجنة مناقشة

 ( للماجستير 05للدكتوراة و ) (05: )المادةحسب 

 .................................التوقيع..........................................................رئيس مجلس الدراسات العليا:  -

 ..............................................................التوقيع...................................... عميد كلية/ عميد معهد: -

 ...............................التوقيع.................................................................................. رئيس قسم:  -

 معلومات شخصية: 
 

 الرقم الجامعي:     اسم الطالب/ الطالبة:

 القسم:      الكلية/ المعهد:

 ماجستير              ةدكتورا البرنامج:                  التخصص: 

 العام الجامعي:                   /     الفصل الدراسي: 

 م.المتضاامن كشااكيل         /      /   ....بتاريخ:    كتاب رئيس مجلس الدراسااات العليا رقم: .................... إلىفإشااارة 

ت. في جامعة آل البي الدكتوراة / الماجسااااتير، واسااااتناداى إلى كعليمات المبين عنوانها أدناهلجنة المناقشااااة للطالب/الطالبة 

اعاااة: ......................... من يوم: ـااااااااااااـااااااااااااننهي إليكم أن اللجناااة قاااد نااااقشااااااااات الطاااالاااب/ الطاااالباااة، في الساااااا

 /   /          ....................................... بتاريخ:         /          /         الموافق: 

 لرسالة: )باللغة التي كتبت بها الرسالة(: األطروحة / اعنوان 

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________ 

 

 العربية أو اإلنجليزية(: إلىالعنوان )مترجماى 

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________ 

 

 ال           نعم          : الرسالة األطروحة /  كم اعتماد عنوان

 : )باللغة التي كتبت بها الرسالة(: الجديديكون العنوان  )ال(في حالة 

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________ 

 

 العنوان )مترجماى إلى العربية أو اإلنجليزية(:

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________ 

 نتيجة المناقشة:

راسباى               كعديالت جوهرية                     مع كعديالت طفيفة ناجح                      ناجح        

 الكلية:

 رقم الصادر:

 قسم التخصص:

 التاريخ:
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 مع األخذ بعين االعتبار قراءة الفقرة المناسبة للنتيجة:

 من كاريخ المناقشة. أسبوعال كتجاوز  ةرسالته في مدطروحته أو أ /الطالبةعلى أن يسلم الطالب ح:ـــاجــــن 

  زووال كتجاأسبوعين شريطة إجراء هذه التعديالت الطفيفة المضمون، في مدة ال كقل عن  مع كعديالت طفيفة:ناجح 

 من كاريخ المناقشة. الشهر

 :ز في مدة ال كتجاوطروحته أو رسالته أكعديل  /الطالبةالطالبإجراء كعديل جوهري وفي هذه الحالة على  كعديالت جوهرية

 رض، ويعوشهرين للماجستير ،للدكتوراة أربعة أشهرة وال كقل عن من كاريخ المناقششهر ستة أ

رسالة بعد كعديلها في اجتماع يحدد موعده المجلس وكعقده اللجنة لهذا الغرض بحضور كامل أعضائها، لا أو األطروحة

 اسباى. ر فيعديالت وإال التعدبعد إجراء رسالة لا أو األطروحةوافقت اللجنة باألغلبية على  ذاناجحاى إ /الطالبةالطالبويعتبر 

 :الرسالةاألطروحة أو في مناقشة  /الطالبةالطالبإذا رسب  راسباى. 

 التعـــديالت المطلوبة: )يمكن إرفاق ورقة إضافية(:

1- 

2- 

3- 

5- 

0- 

 أعضاء لجنة المناقشة: 

 التوقيع الرقم الوظيفي ســــــــــم الثــــــــــالثياإل

   )رئيساى(.................................................................................:. المشرف1

   ............................................................... المشرف المشارك )إن وجد(:2

3 ......................................................................................................................   

5 ......................................................................................................................   

0 ......................................................................................................................   

6 ......................................................................................................................   

 

 ..................................التوقيع:         كاريخ      /        /    غير موافق                  موافق            القسم:  موافقة رئيس 

 

 

 ..................................التوقيع:        كاريخ      /        /    غير موافق               موافق         : موافقة عميد الكلية/المعهد

 

 

 ..................................التوقيع:          كاريخ      /        / غير موافق         موافق        :الدراسات العليا عميد موافقة

 

لى عمادة الدراسات العليا في موعد ال إمن القسم والكلية  ه: يرسل قرار لجنة المناقشة بعد اعتمادمالحظة

 .األطروحة / الرسالةمن كاريخ مناقشة  األسبوعينيتجاوز 

 

 
 

 2112/ عمادة الدراسات العليا


