
  )5(اـــــات العليـــوذج الدراسـنم

  نموذج استعداد الطالب للمناقشة
  

  ). الطالب للمناقشةاً لتقديماستعداد ة ويقدم لمنسق البرامج/مشرفي الطالب/يعباً هذه النموذج من مشرف( : الجزء األول

  

  ………………………………: ة/ رقم الطالب………………………………………………:ة/اسم الطالب -١
  

  ……………………………………...……: المركز/المعهد/ الكلية……………………………: اسم البرنامج -٢
  

  ……………………………………………………………………………………: تاريخ التسجيل للرسالة -٣
  

 .……………………………………………………………………………………….…: عنوان الرسالة -٤
  

..……………………………………………………………………………………………………………  

  

  

  

  :ة في بحثه/المرحلة التي وصل إليها الطالب -٥
 

   أعد مسودة الرسالة وهي جاهزة إلرسالها للممتحن الخارجي      كتابة الرسالةأنهى 

  

 ة/ممتحناً خارجياً للطالب …………….………………………………………………… )١ (أقترح أن يكلف

 ...................................فاكس………………………هاتف.............................مؤسسة/ جامعة: وعنوانه

………………………………………………………………………………………………… .E-Mail:  

  

 ة/ للطالبداخلياممتحناً  …………….………………….……… …………………………… )٢                (

 .................................فاكس………………………هاتف.............................مركز /معهد  /ةكلي: وعنوانه

………………………………………………………………………………………………… .E-Mail:  
  

  

  . ة للمناقشة/أرجو اتخاذ قرار بتقديم الطالب

  
 
 

  …………………………: التاريخ     ........……………………: توقيع المشرف األول

  

  …………………………التاريخ      ………………………: توقيع المشرف الثاني

 ١



  

............... جلسة رقـم     ( منسق البرنامج هذا النموذج بعد اتخاذ لجنة البرنامج قراراً         يعبئ( :الجزء الثاني 

ة ، ويرفـع    /مشرفي الطالـب  /ة للمناقشة بناء على توصية من مشرف      /بتقديم الطالب ................)بتاريخ

  . عمادةمن ال) ٦(نسخة من نموذج  رقم  تلقي البرنامج لعميد الدراسات العليا بعد

  

 العنوان المدون أعـاله كمـا أقـره مجلـس           ة حسب /من رسالة الطالب  )  نسخ مبدئية  ٣(ة بتسليم   /بعد أن قام مشرف الطالب    

الدراسات العليا، مطبوعه حسب األصول فإن لجنة البرنامج وبعد قيام الطالب بكافة االجراءات الرسمية كما هو مبـين مـن                    

  :الوارد من عمادة الدراسات العليا تقترح أسماء أعضاء لجنة المناقشة كما يلي) ٦(نموذج 

   رئيس لجنة المناقشة-المشرف.............................................................  ........................-١

   جامعة القدس -ممتحناً داخلياً... . .................................................................................-٢

  (                                   )اسم البنك والفرع         )            (                            رقم حساب البنك   

  ممتحناً خارجياً ..................................................................................... -٣

  .....................فاكس ...................... هاتف .................................. مؤسسة / جامعة :      وعنوانه

  (                               )اسم البنك والفرع (                              )               رقم حساب البنك 
E-Mail: ……………………………………………………………………………………………. 

تة أسابيع على األقل بين تاريخ تعبئة لجنة البرنامج لهذا النموذج والموعد المتوقع لقعدها وذلك يجب ترك فترة س: ( مالحظة

  ). يجب أن ال يتجاوز آخر يوم في االمتحانات النهائية للفصل الدراسي

  : ...........................التاريخ     .......: ..................................توقيع منسق البرنامج

  : ...........................التاريخ      .........................المركز /مدير المعهد/توقيع عميد الكلية

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  الستعمال عمادة الدراسات العليا

  اسات العلياقرار عميد الدر

ة رسمي لهـذا الفـصل وأنهـى جميـع          /ت الرسالة لفصل دراسي واحد على األقل ومسجل كطالب        /ة سجل /ن الطالب بعد التأكد من أ    □

حسب الوصل المرفق بعد تقرر إجراء المناقشة كما تقترحه لجنـة           )  دينار أردني  ٢٠٠( ت رسوم المناقشة  /المساقات المطلوبة بنجاح ودفع   

  :  لموعد الذي يتفق عليه مع الممتحن الخارجي  وعليهفي ا/ البرنامج 

  . الخارجي والداخلي توجة رسائل تكليف ألعضاء لجنة المناقشة ويرفق نموذج تقرير الفاحص للممتحن □

  .............: ..............................قبل تاريخ تحضير رسالة شكر للممتحنين لترفق بالمكافأة المالية وترسل لمنسق البرنامج □

   ): دينار٥٠( والداخلي ) دينار١٠٠( ترسل نسخة من هذا النموذج لدائرة المالية لصرف مكافأة الممتحن الخارجي □

  أرجو صرف شيك قيمة المكافأة بمبلغ مائة دينار للممتحن الخارجي وخمسون ديناراً للممتحن الداخلي :    السيد المدير المالي المحترم

  : ....................................................................................................يد الدراسات العلياتوقيع عم   /  

  

  : ................................................................................... عدم الموافقة على عقد المناقشة لألسباب التالية□

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

  ............: ...............................التاريخ: ................................................... توقيع عميد الدراسات العليا 

  

   للمتابعة□.........................................         السيد المساعد االداري للعمادة /  نسخة□

 / ......................................................................... نسخة□

 ٢


