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توقيع نموذج إجراء التعديالت املطلوبة من قبل األساتذة املناقشين وتسليمه لألكاديمية.
توقيع اإلقرار املرفق وإدراجه في الصفحة األولى قبل الغالف الداخلي لألطروحة.
بعد تنفيذ الخطوة رقم ( )1تعطى للباحث صورة عن نتيجة الحكم على املناقشة لكي ييتم وهيعفا فيي
رسالة املاجستير بعد صفحة الغالف الداخلي مباشرة.
تسييليم نسييخة إلكورونييية عيين رسييالة املاجسييتير كامليية ( ،)Word + PDFمييع مراعيياة كن تكييون جميييع
فصول الرسالة في ملي  WORDواحيد ولسسيم ملفيات متفرقية ،وكن يكيون الغيالف (حسي النميوذج
املعتم ييد) وعنوان ييه مط ا ٌٌتم م ا ٌ للعن ييوان املعتم ييد ف ييي نتيج يية الحك ييم( .ف ييي ح ييال كان ييم ل ن يية مناقش يية
ا ٌٌ10نساامٌمدةاان ٌماااٌد ا مقا ٌٌ8/1
الباحييث تتكييون ميين مشا وٌحد اانٌحمَ ْشاامطٌاا ٌ
أيٌ 17×25(ٌB5ا ا وعن ييد وج ييود مشا ا امطٌد َ اامطٌاا ا ٌ ا ا ٌٌ11نسا ا ٌوتك ييون الطباع يية لا ا ٌ
د وجهمط .
تسليم نسخة إلكورونية عن النبيذة املختصيرة (حسي النميوذج رقيم  )1عين الرسيالة صاحة ٌحد ان ٌ
اقا ا باللغي يية العربي يية وكخي ييرم باإلنجلييي يية ،ومي يين ّ ييم تسي ييليمفما مطب ييوعتين ومي ييوقعتين م يين مش ييرف
الباحث.
تعبئة استبانة تقييم اإلشراف على رسائل املاجستير (نموذج رقم  )2ومن ّم تسليمفا.
ٌ(ٌ10نسم  ،بحيث يضاف على واجفة البحيث كسيماء كعضياء ل نية املناقشية،
عمل مخ ص ٌد
وتاريخف ي ييا ،يتب ي ييع بص ي ييفحة واح ي ييدة تعريي ي ي كك ي ييادي وم ي ي ي للباح ي ييث ،م ي يين ّ ي ييم امل خي ي ي  ،فالنت ي ييائ ،
فالتوصيات.
توقيع إقرار براءة الذمة من ال فات املعنية.
بع ييد إال يياء البن ييود الس ييابقة ي ييتم تخ ييري الطالي ي ف ييي كق يير جلس يية للمجلي ي األك ييادي  ،وذلي ي بع ييد
ً
استكمال ما سبق وتسديد مبلغ مائة وخمسون دينارا رسوم تخرج ماجستير.
واهلل ويلّ التوفيق،،،

