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 نموذج تحديد موعد مناقشة 

  الرقم اجلامعي:  اسم الطالب / الطالبة:
 ماجستري                                        دكتوراه                   املرحلة الدراسية:

  عنوان الرسالة:
 

السالم عليكم ورمحة اهلل وبركاته ، ............رئيس قسم : ............................................................سعادة 
 وبعد.

 )مرفق نسخة من القرار (  ( املنعقد بتاريخ  إشارة إىل موافقة جملس عمادة الدراسات العليا جبلسته رقم )

عليه نود إحاطة سعادتكم بأن تقرر حتديد موعد املناقشة لتكون يف يوم ، املوضح بياناته أعالهشة للطالب بشأن تشكيل جلنة املناق
 ....................................وذلك يف القاعة : ..........، هـ  الساعة    )   .   (14................. بتاريخ   /    /   

 ........................التاريخ السابق: .......،  نعم                               ال   هل سبق حتديد موعد للجنة املناقشة        

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

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 غري موافق             موافق           اعتماد رئيس القسم 

 ...............................................التوقيع: ........ .................................االسم :..................

 غري موافق             موافق           اعتماد عميد الكلية 

 ...............................................التوقيع: ........ .................................االسم :..................

 تعليمات هامة

ي اسات العليا على تشكيل جلنة املناقشة يرسل رئيس القسم املختص الرسالة إىل أعضاء اللجنة ، على أن ال تتم مناقشة الرسالة إال بعد مضبعد موافقة جملس عمادة الدر  -1
 أسبوع من تاريخ قرار جملس عمادة الدراسات العليا.

ت العليا ويعتمد النموذج من كل رئيس القسم وعميد الكلية وترسل نسخة من يستكمل املشرف الرئيس منوذج حتديد موعد مناقشة رسالة علمية املعتمد من عمادة الدراسا -2
 النموذج بعد اعتماده إىل عمادة الدراسات العليا.

 يعلن القسم عن موعد املناقشة يف األماكن املخصصة لذلك يف القسم والكلية وعرب القنوات األخرى املتاحة . -3
 أن تكون سرية إذا استوجب األمر ذلك ، بقرار من جملس الكلية بناء على توصية القسم املختص.تكون مناقشة الرسالة علنية ، وجيوز استثناء  -4
 يصدر حكم اللجنة مباشرة بعد املناقشة. -5
ير إىل عمادة الدراسات العليا ع التقر يف حال رأى ثلثا أعضاء جلنة املناقشة على األقل عدم صالحية الرسالة للمناقشة متامًا قبل املناقشة يعد تقرير تفصيلي باملسوغات ويرف  -6

 ( من الالئحة املوحدة للدراسات العليا.26( من املادة)9إللغاء قيد الطالب وفقاً للفقرة )
 ل على الدرجة.دة النظامية للحصو جيب أال تزيد املدة بني موافقة جملس عمادة الدراسات العليا على تشكيل جلنة املناقشة وموعد املناقشة على أربعة شهور وحتتسب ضمن امل -7
أن يستكمل طلب حتديد ال جيوز أن تتم أو تبدأ املناقشة يف غياب أحد األعضاء ويف حالة حدوث ذلك يبلغ اللجنة رئيس القسم لتحديد موعد جديد للمناقشة ، على  -8

 ربرات تغيب عضو اللجنة.موعد جديد للمناقشة ويعتمد كل من رئيس القس وعميد الكلية ويرسل إىل عمادة الدراسات العليا مشفوعاً مب
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ت العليا ويشفع الطلب يف حال اعتذار أحد أعضاء جلنة املناقشة يعوض بعضو بديل بناء على اقرتاح جملس القسم وتوصية جملس الكلية وموافقة جملس عمادة الدراسا -9

 مبربرات اعتذار عضو اللجنة . 


