
 
 

 

ـــــــــــ ـــــ ــــ ـــــ ــــــ ــــ ـــــ ـــــ ــــ ـــــ ـــــ ــــ ـــــ ــــ ـــــ ـــــ ــــ ـــــ ــــ ـــــ ـــــ ــــ ـــــ ـــــ ــــ ـــــ ــــ ـــــ ـــــ ــــ ـــــ ـــــ ـــــ ــــ ـــــ ـــــ ــــ ـــــ ــــ ـــــ ـــــ ــــ ـــــ ـــــ ــــ ـــــ ــــ ـــــ ـــــ ــــ ـــــ ـــــ ــــ ـــــ ــــ ـــــ ـــــ ــــ ـــــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ـــــ ـــــ ــــ ـــــ ـــــ ــــــ ـــــ ـــــ ــــ ـــــ ـــــ ــــ ـــــ ــــ ـــــ ـــــ ــــ ـــــ ــــ ـــــ ـــــ ــــ ـــــ ـــ ـــــ ــــ ـــــ ــــ ـــــ ـــــ ــــ ـــــ ـــــ ــــ ـــــ ــــ ـــــ ـــــ ــــ ـــــ ــــ ـــــ ـــــ ــــ ـــــ ـــــ ــــ ـــــ ــــ ـــــ ــــــ ـــــــ ــــ ـــــ ـــــ ــــ ـــــ ــــ ـــــ ـــــ ــــ ـــــ ــــ ـــــ ـــــ ــــ ـــــ ـــــ ــــ ـــــ ــــ ـــــ ـــــ ــــ ـــــ ـــــ ــــ ـــــ ـــ ــــ ـــــ ـــــ ــــ ـــــ ــــ ـــــ ـــــ ــــ ـــــ ـــــ ــــــ ـــــ ـــــ ــــ ـــــ ـــــ ــــ ـــــ ــــ ـــــ ـــــ ــــ ـــــ ــــ ـــــ ــــ ـــــــ ــــ ـــــ ــــ ـــــ ـــــ ــــ ـــــ ــــ ـــــ ـــــ ــــ ـــــ ـــــ ــــ ـــــ ــــ ـــــ ـــــ ــــ ـــــ ــــ ـــــ ـــــ ــــ ـــــ ـــــ ـــــ ــــ ـــــ ـــــ ــــ ـــــ ـــــ ــــ ـــــ ــــ ـــــ ـــــ ــــ ـــــ ــــ ـــــ ـــــ ــــ ـــــ ـــــ ــــ ـــــ ــــ ـــــ ـــــ ــــ ـــــ ــــــ ــــ ـــــ ـــــ ــــ ـــــ ــــ ـــــ ـــــ ــــ ـــــ ــــ ـــــ ـــــ ــــ ـــــ ـــــ ــــــ ـــــ ـــــ ــــ ـــــ ـــــ ــــ ـــــ ــــ ـــــ ــــــــ ــــ ـــــ ـــــ ــــ ـــــ ــــ ـــــ ـــــ ــــ ـــــ ــــ ـــــ ـــــ ــــ ـــــ ـــــ ــــ ـــــ ــــ ـــــ ـــــ ــــ ـــــ ــــ ـــــ ـــــ ــــــ ـــــــ ــــ ـــــ ــــ ـــــ ـــــ ــــ ـــــ ــــ ـــــ ـــــ ــــ ـــــ ـــــ ــــ ـــــ ــــــ ـــــ ــــ ـــــ ـــــ ــــ ـــــ ــــ ـــــ ـــــ ــــ  ــــ

 DGS_BBU                                                                                                                                                                                           هـ(  11/08/1443) 6إصدار رقم 

 نموذج صرف مكافأة االختبار الشامل
: بيانات الطالب:  

ً
)تعبء من قبل القسم األكاديمي(أوال

  الرقم الجامعي  سم الطالبا

  القسم  ةـالكلي

 ةالثاني         ىاألول          الفرصة هـ14   إلى   /  /هـ  14 من  /  /  تاريخ االختبار الشامل الفعلي

 الثاني         األول           الفصل الدراس ي  العام الجامعي

: بيانات أعضاء لجنة االختبار الشامل:  
ً
)تعبء من قبل القسم األكاديمي( ثانيا

 جهة العمل الرتبة الرقم الوظيفي االسم م
املشارك عدد لجان االختبار الشامل 

 فيها خالل الفصل الدراس ي

1      

2      

3      

4      

5      

 التوقيع .................................                                                                : .............................          األكاديمي قسمالرئيس 

ــ ـــ ـــ ـــــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــــــ ـــ ـــــ ـــ ـــ ـــ ـــــــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــــ ـــ ـــ ـــ ـــــــــــــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــــــ ـــ ـــــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــــــ ـــ ـــ ـــــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــــــ ــــــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــــــ ـــ ـــــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ــــــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ــــــ ــــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــــ  ــ

: تدقيق وحدة الشؤون الطالبية بعمادة الدراسات العيا:  
ً
ثالثا

 أسماء اللجنة وفق نتيجة االختبار م
ي الرقم الوظيف

 الفعال

 الرتبة العلمية
 عدد لجان الشامل

 املشاركة في لجنة الطالب

 الفرصة الثانية الفرصة األولى ينطبقال  ينطبق
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: تدقيق وحدة الشؤون املالية بعمادة الدراسات العيا:  
ً
رابعا

 مبررات عدم االستحقاق هل يستحق املكافأة الرقم الوظيفي االسم م

1   o نعم o ال  

2   o نعم o ال  

3   o نعم o ال  

4   o نعم o ال  

5   o نعم o ال  

 التوقيع .................................                                                                                   ..................................: وحدة الشؤون املالية بالعمادة
 

 املحترم                                                   عميد عمادة املوارد البشرية                               سعادة 

 السالم عليكم ورحمة هللا وبركاته...

 الشامل  االختبار قاء املشاركة في املستحقين للمكافأة حسب املوضح أعاله ل ألعضاء اللجنة آمل صرف االستحقاق النظامي

 سمها أعاله.اسمه/الطالب/لطالبة الدكتوراه املوضح 

 وتفضلوا قبول أطيب تحياتي،،،

  الدراسات العلياعميد 

 

  



 
 

 

ـــــــــــ ـــــ ــــ ـــــ ــــــ ــــ ـــــ ـــــ ــــ ـــــ ـــــ ــــ ـــــ ــــ ـــــ ـــــ ــــ ـــــ ــــ ـــــ ـــــ ــــ ـــــ ـــــ ــــ ـــــ ــــ ـــــ ـــــ ــــ ـــــ ـــــ ـــــ ــــ ـــــ ـــــ ــــ ـــــ ــــ ـــــ ـــــ ــــ ـــــ ـــــ ــــ ـــــ ــــ ـــــ ـــــ ــــ ـــــ ـــــ ــــ ـــــ ــــ ـــــ ـــــ ــــ ـــــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ـــــ ـــــ ــــ ـــــ ـــــ ــــــ ـــــ ـــــ ــــ ـــــ ـــــ ــــ ـــــ ــــ ـــــ ـــــ ــــ ـــــ ــــ ـــــ ـــــ ــــ ـــــ ـــ ـــــ ــــ ـــــ ــــ ـــــ ـــــ ــــ ـــــ ـــــ ــــ ـــــ ــــ ـــــ ـــــ ــــ ـــــ ــــ ـــــ ـــــ ــــ ـــــ ـــــ ــــ ـــــ ــــ ـــــ ــــــ ـــــــ ــــ ـــــ ـــــ ــــ ـــــ ــــ ـــــ ـــــ ــــ ـــــ ــــ ـــــ ـــــ ــــ ـــــ ـــــ ــــ ـــــ ــــ ـــــ ـــــ ــــ ـــــ ـــــ ــــ ـــــ ـــ ــــ ـــــ ـــــ ــــ ـــــ ــــ ـــــ ـــــ ــــ ـــــ ـــــ ــــــ ـــــ ـــــ ــــ ـــــ ـــــ ــــ ـــــ ــــ ـــــ ـــــ ــــ ـــــ ــــ ـــــ ــــ ـــــــ ــــ ـــــ ــــ ـــــ ـــــ ــــ ـــــ ــــ ـــــ ـــــ ــــ ـــــ ـــــ ــــ ـــــ ــــ ـــــ ـــــ ــــ ـــــ ــــ ـــــ ـــــ ــــ ـــــ ـــــ ـــــ ــــ ـــــ ـــــ ــــ ـــــ ـــــ ــــ ـــــ ــــ ـــــ ـــــ ــــ ـــــ ــــ ـــــ ـــــ ــــ ـــــ ـــــ ــــ ـــــ ــــ ـــــ ـــــ ــــ ـــــ ــــــ ــــ ـــــ ـــــ ــــ ـــــ ــــ ـــــ ـــــ ــــ ـــــ ــــ ـــــ ـــــ ــــ ـــــ ـــــ ــــــ ـــــ ـــــ ــــ ـــــ ـــــ ــــ ـــــ ــــ ـــــ ــــــــ ــــ ـــــ ـــــ ــــ ـــــ ــــ ـــــ ـــــ ــــ ـــــ ــــ ـــــ ـــــ ــــ ـــــ ـــــ ــــ ـــــ ــــ ـــــ ـــــ ــــ ـــــ ــــ ـــــ ـــــ ــــــ ـــــــ ــــ ـــــ ــــ ـــــ ـــــ ــــ ـــــ ــــ ـــــ ـــــ ــــ ـــــ ـــــ ــــ ـــــ ــــــ ـــــ ــــ ـــــ ـــــ ــــ ـــــ ــــ ـــــ ـــــ ــــ  ــــ

 DGS_BBU                                                                                                                                                                                           هـ(  11/08/1443) 6إصدار رقم 

 " الضوابط "

هيئة تدريس من األساتذة واألساتذة أن ال يزيد عدد أعضاء لجنة االختبار الشامل عن خمسة أعضاء  

 املشاركين.

 الحد األقص ى الشتراك عضو هيئة التدريس في لجان االختبار الشامل خمس لجان في الفصل الدراس ي. 

تصرف مكافأة االختبار الشامل ألعضاء اللجنة بعد االنتهاء من جميع متطلبات االختبار الشامل للطالب  

 ملرة واحدة.

فأة لجان االختبار الشامل من األسبوع األول وحتى األسبوع الرابع في الفصل الذي ترسل طلبات صرف مكا 

 يلي انعقاد االختبار الشامل.


