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 ]١٥-١٨وذج [من               .)هــ١٤    / .هــ١٤     لعام اجلامعي:ل( تقرير عن سري الدراسات العليا

  (طبقاً للمادة الثالثة والستون من الالئحة املوحدة للدراسات العليا يف اجلامعات)
 

 .                                                        :القسم العلمي                                                                 :الكلية

 أوًال: برامج الدراسات العليا القائمة ابلقسم العلمي

 الرب�مجاتريخ إقرار  نوع الدراسة ابلرب�مج* درجة الرب�مج الرب�مج
اتريخ آخر تطوير 

 للرب�مج

                                                                                                                                                     
                                                                                                                                                     
                                                                                                                            

 والرسالة أو ابملقررات الدراسية واملشروع البحثي* ابملقررات الدراسية 
 

 اثنياً: التخصصات الدقيقة ابلقسم

 التخصص الدقيق م

 عدد أعضاء هيئة التدريس
 يف التخصص

 عدد الطالب والطالبات
 يف التخصص

 طالبات طالب قسم الطالبات قسم الطالب

١                                                                                                                                          
٢                                                                                                                                          
٣                                                                                                                                          
٤                                                                                                                                          
٥                                                                                                                                          
٦                                                                                                                                          
٧                                                                                                                                          
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 ابلقسمصائية أبعداد أعضاء هيئة التدريس اثلثاً: إح

 عدد أعضاء هيئة التدريس
 قسم الطالبات قسم الطالب

 أ. مساعد أ. مشارك أستاذ أ. مساعد أ. مشارك أستاذ
                                                                                     على رأس العمل

                                                                                     املعارين/املنتدبني خارج اجلامعة
 

 رابعاً: إحصائية أبعداد الطالب

 طالبات طالب 

 عدد طالب وطالبات الدراسات العليا ابلقسم
                             ابملقررات الدراسية والرسالة

                             ابملقررات الدراسية واملشروع البحثي (إن وجد)
                             نعم (اذكر اعداد الطالب املقرتحة) ☐    ال    ☐       هل يرغب القسم بقبول دفعة جديدة للعام القادم؟

                             احلايلعدد خرجيي العام اجلامعي 
                             القادمعدد املتوقع خترجهم خالل العام اجلامعي 

                             احلايلعدد الذين ألغي قيدهم خالل العام اجلامعي 
                             احلايلعدد الطالب والطالبات الذين تقدموا مبشروع الرسالة خالل العام اجلامعي 

                             من املقررات الدراسية ومل يتقدموا مبشروع الرسالة %٥٠عدد الطالب والطالبات الذين أ�وا 
                             احلايل) اليت قدمها طالب الدراسات العليا خالل العام اجلامعي seminarsعدد اللقاءات العلمية (

                             عدد الطالب الذين متكنوا من ا�اء متطلبات احلصول على الدرجة العلمية

 

 خالل العام احلايل النشاط البحثي ألعضاء هيئة التدريس يف القسمخامسا: 

 اسم اجمللة اتريخ النشر الباحث  عنوان البحث
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 سادسًا: مشاركة أعضاء هيئة التدريس ابلقسم يف املؤمترات والندوات العلمية

 مكان انعقاد املؤمتر املؤمتر انعقاد اتريخ ارك ابملؤمترشاسم امل املؤمتر عنوان
 نوع املشاركة

 مشارك/ حضور

                                                                                                                                                     
                                                                                                                                                     
                                                                                                                            
                                                                                                                                                     
                                                                                                                                                     
                                                                                                                            

 

 النشاط البحثي لطالب الدراسات العليا سابعًا:

 رابط البحث اسم اجمللة اتريخ النشر الباحث  عنوان البحث
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 : مقرتحات لتحسني سري الدراسات العليا من وجهة نظر القسم العلمياثمناً 
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 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 حفظه هللا                                                                                                     سعادة عميد الدراسات العليا

املطلوب بناًء على املادة الثالثة والستون من الالئحة املوحدة للدراسات العليا يف اجلامعات، أرفق لسعادتكم التقرير 

                                                        بكلية  ،                                                       لقسم 

 خالص حتيايت وتقديري،،، اوتقبلو 
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