
  لعلیات اسارالدفي ج لتخراخطوات الطالب من التقديم الى 
 

  م.لعاالعلیا لذلك ت اسارالخاصة بالدت التعلیمااوبط الضوالتقدیم حسب رة استمااملئ 

  لخاصة بالتقدیم اللجنة امن قبل ت لمعلوماایتم تدقیق.   
 لتنافسي.ن االمتحال اخود   
  ل.لجامعي بالقبواالمر ور االنترنیت یتم صداعلى ن المتحاافي ح لنجاابعد   
 ل لكلیة بالقبوامن اداري مر ار اصدا. 

 عن طریق طلب یقدمه الى رئاسة الفرع المختص الطالب من قبل مباشرة تسجیل    
 جد.ان ولمختص ع الفرایتضمن ة لكلیة بالمباشرامن قبل اداري مر ار اصدا 

 نسخ وتسلیم نسخة الى الفرع المختص ونسخة الى الدراسات العلیا  3 ملئ استمارة الوحدات   
 لعلیا.ت اسارالدامن قبل لجنة اد بالموول ترتیب جد   
 لعلیا.ت اسارالدات امحاضر ألقاءلخاصین بایسیین رللتدات بالمحاضراداري مر ار اصدا   
 المني.امر بالتصریح ار اصدا   
 لعلیا.ت اسارالداطالب رة ضباالمقدمة في الوثائق وابالطالب لخاصة ت ابالمستمسكاور عمل صحة صد   
  الفرع المختصبكل طالب من قبل ص لخاف المشرد ایحد (ت سارلكوا )سة رالى للدوالالسنة ء انتهاابعد.   
 اف باالشراداري مر ار اصدا.   
  لتسلیم  المشرفطلب من قبل م تمدید یقدد اي جوم وفي حالة عد (لبحثیة السنة ا)لثانیة السنة الطالب من اعمل ل كماابعد

  .الفرع المختصلى احته وطراال
  یقوم باعدادها  المقوم العلمي) استمارة يللغوم المقوالى العلیا ت اسارالدامن قبل مع استمارات التقییم حة والطرل اسااریتم

 ورقیةنسخة سمي مع ب ربكتا  االحصائي(م لمقوااستمارة )الحصائيوا  (التعهد+  لعلميم المقوااستمارة )لعلميوا( المقوم 

  .حةوطرمن اال
  النترنیت ب والحاسوة احدو /لرئاسة افي ل الستالالى لجنة الرسالة اترسل.   
 لخاصة بالكلیة.اخلیة الدل االستالالى لجنة الرئیسي ترسل ل االستالالرسالة من دة ابعد عو   
  لعلیا.ت اسارالدالجنة ولكلیة اقبل مجلس لمناقشة من الجنة ء عضااتحدید   
 على ان یكون  لمناقشةم ایوولعمل ن امكادات ولشهاوالقابهم اللجنة مع ء اعضاابالمناقشة للطالب متضمن اداري مر ار اصدا

 .رئیس اللجنة هو صاحب اعلى لقب علمي

   
 جمیعها مختومة بختم الكلیة لالستالوا التعهد(+  لعلميم المقوا)استمارة وللمناقشة داري الاالمر امع زارة لوانسخة ل ساار 

   . للوزارة الكتاب  ولیوم من وص 15عد المناقشة بعد وعلى ان یكون مویحتوي على االطروحة  صلقروا
  م الستالاصل وعلى ل لحصوایتم زارة لوالى احة والطرل اصووبعد.   
  لعلیا.ت اسارالداول تدقق من قبل مسؤت وجارلدالمناقشة تجمع امن ء النتهاابعد   
  لمكتبة الى الرسالة التجلید ترسل نسخ من والمناقشة امن قبل لجنة ر لمقران العنواعلى ات لتغیراء اجرالطالب ل اكمااعند

  .لمركزیة المكتبة امن قبل اع یداقم رعلى ل لحصوایتم ولكلیة امكتبة ولمختص ع الفروالمركزیة ا
  لمجلس ثم من امانة الى الخاصة بالمعاملة اتینیة ولراءات االجراحسب ولجامعي االمر اعلى ل لطالب للحصواترفع معاملة

 .لرئاسة امانة مجلس الى االمانة ا
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 لجامعي االمر ار اصدالرئاسة یتم اقة من قبل دلمصال احصو بعد. 

 یتم أصار أمر اداري في الكلیة 
 

  
 

 


