
 

 ( ورقياً) إجراءات التخرج وتسليم الرسالة لطالب وطالبات الدراسات العليا
 
 

 نظام المقررات والرسالة :: أوالً 
 الخطوات التالية: إتباعالمناقشة يلزم لجنة بعد إجازتها من قبل أعضاء إلكمال إجراءات التخرج وتسليم الرسالة 

 ة الملك فهد الوطنية والحصول على شهادة إيداع.لمكتب CDتسليم نسخة من الرسالة مع قرص مدمج   -1

 لمكتبة األمير سلمان المركزية والحصول على شهادة إيداع. CDالرسالة مع قرص مدمج   نسختين منتسليم -2

 ، لنسبة للطالببا مع صور شهادات اإليداع السابق ذكرها لوحدة الخريجين بعمادة الدراسات العليا CDتسليم نسخة من الرسالة مع قرص مدمج  -3

 مع صور شهادات اإليداع السابق ذكرها.  (فرع الطالبات) " لعمادة الدراسات العلياتسلموبالنسبة للطالبات    

 تسليم نسخة من الرسالة للقسم والحصول على إفادة بذلك (خاص بطالب كلية السياحة واآلثار) .-4

 األزرق) .باللون () و الماجستير األسود(نسخة الدكتوراه باللون تغلف  -5

كما هو موضح وطبق�ا للنم�اذج المرفق�ة wordباإلضافة  الملخصين يكونا علي صيغة  ) PDFثالث أيقونات ( البد أن يحتوى على CDبالنسبة للقرص المدمج  -6

 اإلنجليزي : والملخص  العربيللملخص 
 
   

                    
 
 
 

 الملخص االنجليزي                             لعربي              الملخص ا                                                           الرسالة                              
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 قبل تسليم الرسالة: يليمع مالحظة ما 

 نجليزية) على ملخصين باللغة العربية وباللغة اإلنجليزية.الماجستير أو الدكتوراه (المكتوبة باللغة العربية أو اللغة اإل جميع رسائلتشتمل  •

 .تسليم الرسالة دون حساب اإلجازات الرسمية حتىالتأكد من المدة النظامية للطالب وهى ثالثة أشهر من تاريخ المناقشة  •

 التأكد من أن النسخة الورقية صفحة واحدة فقط (وجه) وليست وجهان. •

   .لجنة المناقشة تاريخ المناقشة وتواقيع موضحاً فيها اآللية بالحاسب وعمن أن صفحة اإلجازة مطب التأكد •

, وف��ي حال�ة م��نح الطال�ب أو الطالب��ة الدرج�ة مع��ا إج�راء بع��ض  تقري��ر المناقش�ة ف�يالتأك�د م�ن أن عن��وان الرس�الة يك��ون مطابق�اً لم��ا أوص�ت ب��ه لجن�ة المناقش��ة  •

 الت لإلرسال خطاب التعديالت إلى عمادة الدراسات العليا .التعديالت على الطالب مخاطبة المشرف المفوض بالتعدي

 : المستمرثانياً : نظام المقررات والتعليم 

 ) .3.75التأكد على أن الطالب أنهى كافة المقررات بنجاح بما في ذلك مشروع البحث وبمعدل تراكمي ال يقل عن جيد جداً ( •

 راسات العليا يفيد بأن الطالب أنهى كافة المتطلبات البرنامج .متابعة القسم والتأكد من إرسال خطاب إلى عمادة الد •

 4698295   -    4676553أو االتصال على الخط المباشر  :   •

 
 مع تمنياتنا للجميع بدوام التوفيق والنجاح،،

                                                                                                                                                                      
 عمادة الدراسات العليا

                                                                                              وحدة الخريجين 

الرسالة كاملة من  الغالف إلى 
 بالتوقيع الغالف شاملة قرار اإلجازة

 

الملخص العربي واإلنجليزي  يشمل األهداف و األدوات 
والمنهج والعينة واهم ما توصلت له الرسالة على إال يزيد عن 

 ثالث صفحات
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 التخصص / المسار:
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 اسم المشرف :
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 الكلمات الداللية : 

 )ما توصلت له الرسالة  + أهمالعينة + المنهج + األدوات  +األهداف  الملخص: (
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