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(13منوذج رقم )   
رسالة علميةمناقشة تقرير   

 الحمد هلل والصالة والسالم على رسول اهلل... وبعد:
كل من:  اللجنة العلمية المكونة منقرار تشكيل بناء على   

1-  

2-    

3-   

4-    

رار مجلس عمادة الدراسات العليا في وبناء على ق                                            بتاريخ  صادر ال
        اجتمعت اللجنة في الساعة                                    وتاريخ                    رقم  جلسةال

الة العلميةمناقشة الرسل بتاريخ                                                           يوم        مساء       صباح  من  
ضمن متطلبات برنامج                                                               ـــــــة         المقدمة من الطالبـ  /   

 الكلية  القسم    التخصص      
  المرحلة الدراسية     ماجستير          دكتور

ة     عنوان الرسال  
 

المناقشة ، أوصت اللجنة بما يلي: وبعد انتهاء اللجنة من  
.                     في تخصص                                  قبول الرسالة والتوصية بمنح الطالب درجة -1  
:قبول الرسالة مع إجراء بعض التعديالت عليها ويفوض عضو لجنة المناقشة -2  

بعدالدرجة  بالتوصية بمنح                                                                      الدكتور سعادة        
.من األخذ بالتعديالت المشار إليها ، في مدة ال تتجاوز ثالثة أشهر من تاريخ إعداد هذا التقرير التأكد       

استكمال اوجه النقص في الرسالة واعادة مناقشتها في الفترة التي يحددها مجلس عمادة الدراسات  -3
 العليا.

.        عدم قبول الرسالة -3  

هـ142/        /                     

هـ142/        /                     

هـ142/        /                     
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تاريخ                           يوم                        وقد حرر هذا التقرير في الساعة    
.نسأل اهلل تعالى أن يوفقه لما فيه خير اإلسالم والمسلمين  

 
 
. 

:أسماء وتوقيعات اللجنة  

( الدرجة من ) ثمانين التوقيع  االسم 
  1-  
  2-  
  3-  
  4-  
  5-  

 المتوسط الحسابي لمجموع الدرجات:
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