اململكة العربية السعودية
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وزارة التعليم
جامعة القصيم
عمادة الدراسات العليا

Ministry Of Education

Qassim University
Deanship Of Graduate Studies

ترشيح لجنة مناقشة رسالة علمية ( ماجستير  /دكتوراه )
ً
أوال  :بيانات خاصة بالطالب :
اسم الطالب :

.................................................................................................................. ........................................................................................................................................................................................ ...........................................

ماجستري

املرحلة الدراسة ( الدرجة العلمية املقيد بها الطالب ) :
ً
التخصص ( املعني عليه وظيفيا واملقيد به الطالب ) ............................... ........................................... ............................................................................................................................................. ........................................... :
ً
الكلية الذي يتبعها الطالب دراسيا .............................. .................................................................................... ............................................................................................................................................................................ .... :
ً
القسم الذي يتبعها الطالب دراسيا .................................................................................................... .............. ........................................... ..................................................................................................................................... :
حماضر

معيد

دكتوراه

دارس .

موظف تابع لوزارة اخلدمة املدنية

حيدد ما إذا كان الطالب من أحدى الفئات
ً
ً
الطالب إن كان مبتعاا دراسيا .......................................................................................... ........................................... .......................................................................................................... .......................... :
حتدد جهة عم
...................................................................................................................... ................................................................................................................................... .............................................................................................................................

/

/

تاريخ القيد يف برنامج الدراسات العليا للمرحلة الدراسية احلالية :

تاريخ التسجي يف برنامج الدراسات العليا للمرحلة الدراسية احلالية :

/

14هـ .
/

14هـ .

14هـ .

تاريخ انتهاء املدة الالئحية / / :
ً
عدد الفصول الدراسية التي أجلها سابقا  ........................... -1 :رقم قرار موافقة العمادة

التاريخ

/

/

14هـ

 ........................... -2رقم قرار موافقة العمادة

التاريخ

/

/

14هـ

 ........................... -3رقم قرار موافقة العمادة

التاريخ

/

/

14هـ

 ........................... -4رقم قرار موافقة العمادة

التاريخ

/

/

14هـ

عدد الفصول اإلضافة املمنوحة للطالب كفرصة إضافية :

 ........................... -1رقم قرار موافقة العمادة

التاريخ

/

/

14هـ

 ........................... -2رقم قرار موافقة العمادة

التاريخ

/

/

14هـ

تاريخ انتهاء املدة الالئحية بعد احتساب الفصول املؤجلة :

/

/

14هـ

ً
ثانيا  :بيانات مرتبطة باملوضوع :
 -1جلنة اإلشراف

تاريخ املوافقة من جملس الدراسات العليا على عنوان

الدرجة العلمية :

ماجستري

دكتوراه

الرسالة /
/

/

/

14هـ

14هـ جلسة رقم (

) بتاريخ

عنوان الرسالة :
باللغة العربية :

.................................................................................................. ....................................................... ............................................................................................................................................. ...........................................

.................................................................................................................. ........................................... .............................................................. ................................................................................................................ ...........................................

باللغة اإلجنلزية :

............................................................... ............................................... ........................................... ............................................................................................................................................. .........................................

................................................................................................................ ........................................... ................................................. ............................................................................................................................. ...........................................

سعادة رئيس قسم ........................................................................................................................................................................................... :

أفيدكم بأن رسالة :

الدكتوراه لطالب الدراسات العليا  ............................................. /ختصص .................................................

املاجستري

قد انتهى من إعدادها وهي مكتملة وصاحلة للمناقشة ............................................................................................................................................. :
/

اسم املشرف  ............................................................................. :التوقيع  ........................................ :التاريخ :

14هـ

/

 -2جلنة املناقشة واحلكم املقرتحة :

اسم عضو اللجنة

م

القسم  /التخصص الدقيق

املرتبة العلمية

اجلهة

حيدد ما إذا كان املشرف مقرر اللجنة هو

صفة املناقشة

العضو البدي

1
2
3
4
5


جيب ارفاق صورة من غالف االحباث املنشورة أو املقبولة للنشر لعضو هيئة التدريس برتبة أستاذ مساعد.



جيب ارفاق صورة من قرار التعيني لعضو هيئة التدريس برتبة أستاذ مساعد.

ً
ثالاا  :القرارات :

سعادة عميد الدراسات العليا :
نفيدكم بأن جملس قسم

............................................................................. ................................. ........................................... ...........................................................................................................................................

............................................ ...........................

قد أوصى باملوافقة على ترشيح جلنة املناقشة واحلكم على رسالة :

لطالب الدراسات العليا  .............................................................................. /وذلك يف جلسته رقم (  ) ..................................................بتاريخ :
من الالئحة املوحدة للدراسات العليا .

رئيس القسم :
اإلســم :

..............................................................................

التاريخ :

املاجستري
ً
14هـ وفقا للمواد ( )56،55،54،51

/

عميد الكلية :

.................................. ............................................

التوقيع :

/

الدكتوراه

/

/

14هـ

اإلســم :

.................................. ............................................

التوقيع :
التاريخ :

..............................................................................

/

14هـ

/

رأي املسؤول من قب عمادة الدراسات العليا :
البيانات مستوفاة .
إعادة اإلستمارة الستكمال

......................................................................... ........................................................................................................................................................................................ ....................

.................................................................................................................. ........................................... ................................................. ............................................................................................................................. ...........................................

.................................................................................................................. ........................................... ..................................................................................... ......................................................................................... ...........................................

اإلســم :

.................................. ............................................

التوقيع :
التاريخ :

..............................................................................

/

/

14هـ

ً
رابعا  :بيان حول األعضاء املرشحني للجنة مناقشة الرسالة واحلكم عليها :

اسم األستاذ

اسم األستاذ

جنسيته

جنسيته

مرتبته العلمية

مرتبته العلمية

القسم التابع له

القسم التابع له

التخصص الدقيق

التخصص الدقيق

تاريخ تعيينه إذا كان أستاذ مساعد

تاريخ تعيينه إذا كان أستاذ مساعد

عدد حبوثه املنشورة بعد حصولة على الدكتوراه

عدد حبوثه املنشورة بعد حصولة على الدكتوراه

اسم األستاذ

اسم األستاذ

جنسيته

جنسيته

مرتبته العلمية

مرتبته العلمية

القسم التابع له

القسم التابع له

التخصص الدقيق

التخصص الدقيق

تاريخ تعيينه إذا كان أستاذ مساعد

تاريخ تعيينه إذا كان أستاذ مساعد

عدد حبوثه املنشورة بعد حصولة على الدكتوراه

عدد حبوثه املنشورة بعد حصولة على الدكتوراه

اسم األستاذ

اسم األستاذ

جنسيته

جنسيته

مرتبته العلمية

مرتبته العلمية

القسم التابع له

القسم التابع له

التخصص الدقيق

التخصص الدقيق

تاريخ تعيينه إذا كان أستاذ مساعد

تاريخ تعيينه إذا كان أستاذ مساعد

عدد حبوثه املنشورة بعد حصولة على الدكتوراه

عدد حبوثه املنشورة بعد حصولة على الدكتوراه

ً
خامسا  :قرار جملس عمادة الدراسات العليا :

بعد االطالع على البيانات املوضحة يف استمارة الدراسات العليا رقم (

) بتاريخ

/

/

ً
14هـ واستنادا للمواد (  ) 56.55.54.51من

الالئحة املوحةدة للدراسات العليا وقواعداها التنفيذية جبامعة القصيم  ،فقد اختذ جملس عمادة الدراسات العليا قراره رقم (

جلسته رقم (

) بتاريخ

/

/

14هـ

) يف

مبا يلي :
املوافقة على جلنة املناقشة واحلكم املقرتحة .
عدم املوافقة على جلنة املناقشة واحلكم بسب

...............................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................................................................................





األص لعمادة الدراسات العليا .

صورة يف ملف الطالب لدى عمادة الدراسات العليا .

صورة للقسم .

