منوذج (/15ب)
تقرير جلنة املناقشة واحلكم للرسائل العلمية
(الدكتوراه)
أو ًال  :معلومات عامة- :
الرقم اجلامعي :

اسم الطالبة :
الكلية :

القسم:

عنوان الرسالة

التخصص:

باللغة العربية
باللغة االجنليزية

تاريخ املناقشة:

/

/

14هـ املوافق

/

/

 20م الساعة  :من

أعضاء جلنة املناقشة واحلكم حسب قرار جملس الدراسات العليا جلسة (
م

االسم

املرتبة العلمية

) بتاريخ

اىل
/

/

14هـ

صفة العضوية

1

مشرف ومقرر اللجنة ( رئيس )

2

مشرف ومقرر اللجنة (مساعد)

3

عضواً

4

عضواً

5

عضواً

التوقيع

-1-

منوذج (/15ب)

ثانياً :معلومات خاصة بالرسالة واملناقشة:
1

2

استيفاء الرسالة للمادة العلمية ملوضوع البحث :
مستوفٍ متاماً

غري مستوفِ

مستوفٍ إىل حد ما

أهمية موضوع البحث :
مهم

غري مهم

مهم نوعاً ما

األصالة واالبتكار:
3

4

5

األصالة:

مستوفٍ

مستوفٍ إىل حد ما

االبتكار:

مستوفٍ

مستوفٍ إىل حد ما

سالمة املنهجية ومدى توافقها مع موضوع البحث وأهدافه:
موضوعي

إىل حد ما

غري موضوعي

مستوى التحليل للجانب النظري وللنتائج امليدانية:
عميق ومقنع

سطحي غري مقنع

عميق ومقنع نوعاً ما

اسلوب الكتابة والصياغة - :
6
7
8
9
10
11

ممتاز

جيد

جيد جداً

مقبول

ضعيف

التنظيم وترابط اجزاء الرسالة- :
ممتاز

جيد

جيد جداً

مقبول

ضعيف

التوثيق العلمي ( المصادر والمراجع ) :
ممتاز

جيد

جيد جدا

مقبول

ضعيف

مدى ارتباط االستنتاجات أو التوصيات أو التصور بنتائج البحث-:
ارتباط متوسط مقبول

ارتباط وثيق ومحدد

ارتباط ضعيف وهامشي

مستوى العرض اثناء المناقشة -:
ممتاز

جيد جدا

جيد

مقبول

ضعيف

مستوى تفاعل وتجاوب الطالبة أثناء المناقشة:
ممتاز

جيد جدا

جيد

مقبول

ضعيف

التوقيعات (- :)2
- 1املشرف ومقرر اللجنة (أساسي)

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

 - 2املشرف ومقرر اللجنة (مساعد) ............................................................................................
 - 3عضوًا ..................................................................................................
- 4عضوًا ..................................................................................................
- 5عضوًا .................................................................................................
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ثالثاً - :التوصية بقبول الرسالة ومنح الدرجة:
قبول الرسالة والتوصية مبنح الدرجة.

()1

قبول الرسالة مع إجراء بعض التعديالت ،دون مناقشتها مرة أخرى.
استكمال أوجه النقص يف الرسالة ،وإعادة مناقشتها.

( )2

()4(،)3

رابعاً  - :مدى صالحية الرسالة للنشر- :
صاحلة للنشر.
صاحلة للنشر بعد التعديل.
يصلح جزء منها للنشر .
يصلح جزء منها للنشر بعد التعديل .
غري صاحلة للنشر.
خامساً  :مالحظات وتوصيات أخرى- :
................................................................................................................................................
................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................

التوقيعات ()3
مشرف ومقرر اللجنة (أساسي)

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

مشرف ومقرر اللجنة (مساعد)

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

عضواً .................................................................... ..........................
عضواً ..............................................................................................
عضواً ..............................................................................................
( )1يرفع تقرير من رئيس القسم خالل أسبوع من تاريخ املناقشة على أن تسلم الرسالة يف مدة ال تتجاوز ثالثة أشهر.
()2يف حالة األخذ بهذه التوصية يفوض أحد أعضاء جلنة املناقشة بالتوصية مبنح الدرجة بعد التأكد من األخذ بهذه التعديالت يف مددة ال تتجداوز ثالثدة أشدهر مدن تداريخ املناقشدةا وملدس اجلامعدة االسدت ناء
من ذلك بناء على توصية جلنة احلكم وجملس عمادة الدراسات العليا.
()3يف حالة األخذ بهذه التوصية حيدد جملس عمادة الدراسات العليا بناء على توصية جملس القسم املختص موعد إعادة املناقشة على أال يزيد ذلك على سنة واحدة من تاريخ املناقشة األوىل.
()4يف حالة االختالف يف الرأي لكل عضو من أعضاء جلنة احلكم على الرسالة حق تقدديم مدا لد مدن مرئيدات مردايرة أو تفيفدات يف تقريدر مفكدل إىل كدل مدن رئديس القسدم وعميددة الدراسدات العليدا يف مددة ال
تتجاوز أسبوعني من تاريخ املناقشة.
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سادساً :تقرير موجز للجنة املناقشة واحلكم
أنه يف يوم  .................................املوافق

/

/

 14هـ من الساعة ..............اىل ....................

اجتمعت جلنة املناقشة واحلكم املكونة من :
 .............................................................................................- 1مشرف ومقرر اللجنة (أساسي).
 ............................................................................................. - 2مشرف ومقرر اللجنة (مساعد).
 .......................................................................................... - 3عضواً.
 ............................................................................................ - 4عضواً.
 ............................................................................................ - 5عضواً.
وذلك ملناقشة الطالبة ........................................................................................../يف الرسالة املقدمة منها .
لنيل درجة  ........................................يف التخصص ........................................
وقد أوصت اللجنة بالتالي- :
أ -قبول الرسالة والتوصية مبنح الدرجة

() 1

توصى اللجنة مبنح الطالبة  ................................................................................. :درجة ............................ :
ختصص ...................................................... :بقسم  .............................................. :وتقدير........................ :

ب  -قبول الرسالة مع إجراء بعض التعديالت(: )2
توصى اللجنة بقبول رسالة  ...................................املقدمة من الطالبة............................................................................. :

على أن تقوم بإجراء بعض التعديالت التالية:
أوجه النقص يف الرسالة:
.....................................................................................................................................................................
........................................................................... ............................................................................................................................. .......................................................................................
.......................................................................................................... ............................................................................................................................. ........................................................
....................................................................................................................... .................................................................................................... .........................
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عضو اللجنة املفوض للتأكد من األخذ بالتعديالت املطلوبة هو:

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

جـ  -استكمال أوجه النقص يف الرسالة وإعادة مناقشتها (. )3
....................................................................................................................................................................................
.............................................................................................................. .......................................................................

( )1يقدم التقرير إىل رئيسة القسم خالل أسبوع من املناقشة .
( )2تقدم يف مدة ال تتجاوز ثالثة أشهر من تاريخ املناقشة ( التعديالت  :لغوية أو إمالئية أو مطبعية أو تنظيمية أو عملية أو غري جوهرية )
( )3حيدد جملس عمادة الدراسات العليا فرتة املناقشة بناء على توصية جملسي القسم والكلية على أال تزيد الفرتة عن سنة من تاريخ املناقشة األوىل.

إنه يف يوم  ...........................املوافق  14 / / :هـ اختتم احملضر ومت توقيع أعضاء جلنة املناقشة واحلكم وهم:
االسم

التوقيع

صفته باللجنة
مشرف ومقرر اللجنة (أساسي)
مشرف ومقرر اللجنة (مساعد)
عضوًا
عضوًا
عضوًا

اعتماد جملسي القسم والكلية:
جملس القسم  :رقم

بتاريخ

/ /

14هـ

جملس الكلية  :رقم

بتاريخ

/ /

14هـ

وكيلة الكلية للدراسات العليا :
........................................................

عميدة الكلية
........................................................
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