
 

 

 المناقشة قبل إجراءات
 

 المناقشة

/  ةتسليم الرسال
االطروحة

:تسليم شعبة الدراسات العليا ما يلي•

(1استمارة ): اطروحة/الرسالةتسليم استمارة •

.لقب استاذ مساعد أو استاذاستمارة ترشيح ثالثة أسماء كمقومين علميين على أن يحمل المرشحين •

والشكرالمحتوياتجداولمنخاليةWordملفبشكلقرصفيالكترونيةنسخة+ورقيةنسخة:اطروحة/رسالة•
.االلكترونيةالنسخةمنروالمصادواالشكالالصورووالشكر

لغوي المقوم ال
ستالاالو

يجب أن يصل )بيد الطالبمقوم لغويإلى من قبل شعبة الدراسات العليااالطروحة/ لرسالة النسخة الورقية لرسلت•
.(من تاريخ االرسالواحداسبوعخالل من المقوم اللغوي الرد 

جاوز نسبة في حالة ت. االستاللنسبةلفحصإلى وحدة االستاللاالطروحة/ لرسالة لالنسخة االلكترونيةرسلت•
.ويطلب منه تقليل نسبة االستالليبلغ الطالب ،ألي مصدر% 5و%15الكلياالستالل

ورقي لشعبة ثم يرسل القسم تقرير االستالل ال. ترسل نسخة من تقرير االستالل االلكتروني إلى القسم المعني•
(.2استمارة )الدراسات العليا 

علميالم ومقال

:ما يليوحسب نين اثنيعلميينلمقوماالطروحة/ الرسالةرسلبعد االنتهاء من مرحلتي التقييم اللغوي واالستالل، ت  •
االطروحة / من الرسالة ( حسب التوافق مع المقومين العلميين)PDFبشكل ملف نسخة الكترونيةنسخة ورقية أو-

.االطروحة/ اينما وجدت في الرسالة(ين)والمشرف( ة)بعد ازالة اسماء الطالب
.التقييم العلميكتاب التكليف ب-
.استمارة التقييم العلمي-

.اسبوعينفترة التقييم العلمي القصوى هي •

المناقشةلجنة 

، ومن ثم يرفع ةتحديد أعضاء لجنة المناقشبعد وصول تقرير ايجابي من المقومين العلميين، يبلغ القسم المعني ب•
.القسم المعني ترشيحه للجنة المناقشة إلى مجلس الكلية بمحضر لجنة الدراسات العليا في القسم

ة المقترحة بعد موافقة مجلس الكلية على لجنة المناقشة المقترحة تقوم أمانة مجلس الكلية بارسال معلومات اللجن•
.ضمن محضر مجلس الكلية إلى رئاسة الجامعة للمصادقة على لجنة المناقشة من قبل رئيس الجامعة

ويسلم . ناقشةبعد حصول المصادقة من قبل السيد رئيس الجامعة تقوم شعبة الدراسات العليا بإصدار أمر إداري بالم•
.ة المناقشةنسخ من االمر االداري بالمناقشة الرساله لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي والعضاء لجن( ة)الطالب

.  من تأريخ األمر اإلداريأسبوعينتتم المناقشة بعد ما ال يقل عن •

نسخة الوزارة

:بعد ختمها من قبل شعبة الدراسات العليا( مع معتمد الجامعة حصرا  )يتم ارسال ما يأتي إلى الوزارة •

االمر االداري بالمناقشة•

استمارة وتقرير المقومين العلمين•

.استمارة االستالل الورقي المنجزة من قبل القسم المعني•

(قرص+ ورقية )االطروحة / الرسالة نسخة •

الواجهتين باللغة العربية واللغة االنكليزية•

ل االستام يُسلم وصبدوره ( ة)من قبل الوزارة، والطالباالطروحة / الرسالة ي سلم الطالب وصل استالم : مالحظات•
لشعبة الدراسات العليا

 شعبة الدراسات العليا/ كلية الهندسة


