الكلية:
رقم الصادر:
قسم التخصص:
التارخ::

بسم هللا الرحمن الرحيم

جامعة آل البيت
أنموذج رقم ()6/8
قرار لجنة مناقشة أطروحة /رسالة جامعية
حسب المادة )50( :للدكتوراة و( )54للماجستير
 رئيس مجلس الدراسات العليا ............................................................ :التوقيع.............................:عميد كلية /عميد معهد .................................................................. :التوقيع..............................: رئيس قسم..................................................................................... :التوقيع..............................:معلومات شخصية:
اسم الطالب /الطالبة:

الرقم الجامعي:

الكلية /المعهد:

القسم:

اسم البرنامج /التخصص:

البرنامج:

الفصل الدراسي:

العام الجامعي:

فإشارة إلى كتاب رئيس مجلس الدراساات العلياا رقام ........................ :بتاارخ::

دكتوراه

/

ماجستير
/

/

م .المتضامن ششاكيل لجناة

المناقشة للطالب/الطالبة المبين عنوانها أدناه ،واستنادا ً إلى شعليمات الدكتوراة  /الماجستير في جامعة آل البيت .ننهي إليكم أن
اللجنااااة قااااد ناقشاااات الطالااااب /الطالبااااة ،فااااي السـااااـاعة ................. :ماااان خااااوم .................. :بتااااارخ::
الموافق:

/

/

/

/

عنوان األطروحة /الرسالة( :باللغة التي كتبت بها الرسالة):
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_____________________________________________________________
العنوان (مترجما ً إلى العربية أو اإلنجليزخة):
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_____________________________________________________________
نعم

شم اعتماد عنوان الرسالة:

ال

في حالة (ال) خكون العنوان الجدخد( :باللغة التي كتبت بها الرسالة):
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_____________________________________________________________
العنوان (مترجما ً إلى العربية أو اإلنجليزخة):
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_____________________________________________________________
نتيجة المناقشة:

ناجح

()2/1

ناجح مع شعدخالت طفيفة

شعدخالت جوهرخة

راسبا ً

مع األخذ بعين االعتبار قراءة الفقرة المناسبة للنتيجة:
 نــــاجـــح :على أن خسلم الطالب/الطالبة رسالته أو اطروحته في مدة ال شتجاوز اسبوع من شارخ :المناقشة.
 ناجح مع شعدخالت طفيفة :شرخطة إجراء هذه التعدخالت الطفيفة المضمون ،في مدة ال شقل عن أسبوعين والشتجاوز
الشهر من شارخ :المناقشة.
 شعدخالت جوهرخة :إجراء شعدخل جوهري وفي هذه الحالة على الطالب/الطالبة شعدخل اطروحته أو رسالته في مدة ال
شتجاوز ستة أشهر من شارخ :المناقشة وال شقل عن أربعة أشهر للدكتوراة ،وشهرخن للماجستير ،وخعرض األطروحة
أو الرسالة بعد شعدخلها في اجتماع خحدد موعده المجلس وشعقده اللجنة لهذا الغرض بحضور كامل أعضائها ،وخعتبر
الطالب/الطالبة ناجحا ً إذا وافقت اللجنة باألغلبية على األطروحة أو الرسالة بعد إجراء التعدخالت وإال فيعد راسباً.
 راسباً :إذا رسب الطالب/الطالبة في مناقشة االطروحة أو الرسالة.

التعـــدخالت المطلوبة( :خمكن إرفاق ورقة إضافية):
-1
-2
-3
-4
-5

أعضاء لجنة المناقشة:
الرقم الوظيفي

االســــــــــم الثــــــــــالثي

التوقيع

 .1المشرف( .................................................................................. :رئيسا ً)
 .2المشرف المشارك (إن

وجد)....................................................... .......:

.3

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

.4

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

.5

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

.6

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

موافقة رئيس القسم:

موافق

موافقة عميد الكلية/المعهد:
موافقة عميد الدراسات العليا:

موافق
موافق

غير موافق

شارخ:

/

/

التوقيع:

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

غير موافق

شارخ:

/

/

التوقيع:

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

غير موافق

شارخ:

/

/

التوقيع:

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

مالحظة :خرسل قرار لجنة المناقشة بعد اعتمادة من القسم والكلية الى كلية الدراسات العليا في موعد ال
ختجاوز االسبوعين من شارخ :مناقشة األطروحة /الرسالة.
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