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تسجيل بحث (ماجستير  /دكتوراه) وترشيح المشرف  /المشرفين *
أوالً  -بيانات خاصة بالطالبة :
اسم الطالبة :
الجامعي:
معيدة
الدرجة العلمية المقيدة بها:

الرقم

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

موظفة تابعة لوزارة الخدمة المدنية

محاضر

ماجستير

دارسة من الخارج

دكتوراه
التخصص الدقيق:

التخصص العام:
القسم الذي تتبعه الطالبة دراسيا ً :

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

تحدد جهة عمل الطالبة إن كانت مبتعثة دراسيا ً :

الكلية :

الجامعة:

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

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

التعليم العام /
الفصل الدراسي:
الفصل الدراسي:
الفصل الدراسي:

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

فصل االلتحاق بالبرنامج:
فصل االنتهاء من المقررات المنهجية:
فصل نهاية المدة النظامية:
عدد الفصول الدراسية التي أجلتها سابقاً:
 ...........................................1رقم خطاب موافقة العمادة ......................... :
 ......................................... .2رقم خطاب موافقة العمادة ......................... :
 .......................................... .3رقم خطاب موافقة العمادة ......................... :
 .......................................... .4رقم خطاب موافقة العمادة ......................... :

العام:
العام:
العام:

14 / 14هـ
14 / 14هـ
14 / 14هـ

التاريخ 14 / /هـ
التاريخ 14 / /هـ
التاريخ 14 / /هـ
التاريخ 14 / /هـ

ثانيا ً – بيانات مرتبطة بالموضوع :
أ  -الخطة:
عنوان الرسالة :باللغة الـعربية:

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

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

باللغة اإلنجليزية:

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

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

ملخص من ثالثة أسطر عن أهداف البحث :

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

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

* طبقا لالئحة املوحدة للدراسات العليا املواد (.)48-42
املسوغات املطلوب إرفاقها مع االستمارة:
 -1خطة البحث موقعة من الطالبة واملشرف ورئيسة القسم.
 -2السرية الذاتية للمشرف مرفقة بقائمة من البحوث املنشورة له.
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ب  -اإلشراف:
م

التخصص

اسم المشرف  /المشرفين

المرتبة

العلمية *

صفة

عدد الرسائل التي
يشرف عليها **

جهة عمله****

اإلشراف***

1
2
3
ج  -أسباب كتابة الرسالة بلغة غير العربية (المادة : )44
........................................................................................................ .............................................................................................................................
........................................................................................................ .............................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................................................................................

رئيسة القسم:

االســـم:

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

التوقيع:

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

التاريخ:

14هـ

/

/

.

ثالثا ً  -القرارات:
سعادة عميدة الدراسات العليا
نفيدكم بأن مجلس قسم

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

في جلسته رقم ( ).....................و تاريخ / /

14هـ قد أوصى بالموافقة على الخطة واإلشراف المذكور

أعاله لطالبة الدراسات العليا  ..................................................................... /وفقا ً للمواد ( )48 - 42من الالئحة الموحدة للدراسات العليا
وقد أوصى مجلس الكلية بالموافقة على ما ارتآه مجلس القسم وذلك في جلسته رقم ( ).....................بتاريخ / /
وكيلة الكلية للدراسات العليا :االســـم:
التوقيع:
التاريخ:

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

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

/

/

14هـ

عميدة الكلية :االســـم:
التوقيع:
التاريخ:

.

14هـ.

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

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

/

/

14هـ

رأي المسؤولة من قبل عمادة الدراسات العليا*
البيانات مستوفاة.
إعادة االستمارة الستكمال

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

االسـم:
التوقيع:

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

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

التاريخ:

/

/

14هـ

* يجوز أن يكون المشرف عضو هيئة تدريس على درجة أستاذ مساعد (في رسالة الماجستير فقط) على أن يكون قد مضى على تعيينه على هذه الدرجة سنتان وأن يكون لديه
بحثان منشوران على األقل  -في مجال تخصصه أو مقبوالن للنشر في مجلة علمية محكمة (ويرفق السيرة الذاتية) .
**أن ال يزيد عدد الرسائل التي يشرف عليها في وقت واحد عن  4رسائل و إن طلب اإلشراف على خمس فتوضح الضرورة التي تستدعي ذلك.
***يحدد المشرف الرئيس والمشرف المساعد .
**** يشار للمادة ( ) 46في حالة اإلشراف من غير أعضاء هيئة التدريس من ذوي الخبرة المتميزة والكفاية العلمية.
* يعبأ هذا الجزء من قبل عمادة الدراسات العليا.

