نموذج ()207
تقرير إطالع وفحض مشروع حبثي لدرجة املاجستري
(خاص بربامج املاجستري بدون رسالة)

اسم الطالب .................................................................................................

اسم المشرف ...........................................

عنوان األطروحة (باللغة العربٌـــــة) ............................................................................................... ........................................
عنوان األطروحة (باللغة اإلنجلٌزٌة) ............................................................................................................. ..........................
الكلٌة  ......................................................القسم  ...........................التخصص............................................................. :
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هل تضم األطروحة آٌات قرآنٌة ؟
(/1أ)

هل كتبت اآلٌات بالشكل الصحٌح والرسم الصحٌح ؟

(/1ب) هل ذكرت اآلٌات منسوبة إلى مواقعها من سور القرآن ؟

إذا كانت إجابة (/1أ) أو (/1ب) (بال)  ،وضح تفاصٌل ذلك وأرقام الصفحات* .
-2

هل تضم األطروحة أحادٌث نبوٌة ؟
(/2أ)

هل تم توثٌق األحادٌث النبوٌة الشرٌفة إلى مصادرها الصحٌحة ؟

إذا كانت إجابة (/2أ) أو (/1ب) (بال)  ،حدد مواقع عدم التوثٌق وأرقام الصفحات*.
-3

نعم ال
نعم ال

هل تضم األطروحة نصوصا ً تتعارض مع األسس أو القٌم األخالقٌة اإلسالمٌة
أو القٌم الثقافٌة اإلسالمٌة (العادات والتقالٌد)؟

إذا كانت اإلجابة (بنعم) ،وضح تفاصٌل ذلك وأرقام الصفحات*.
-4

نعم ال
 فانتقل مباشرة إلى رقم ()2
ال
نعم
نعم ال
إذا كان اإلجابة (بال)

إذا كان اإلجابة (بال)
فانتقل مباشرة إلى رقم ()3

إذا كان اإلجابة (بال)

نعم ال

فانتقل مباشرة إلى رقم ()4

هل تضم األطروحة أي بٌانات ذات عالقة بالمملكة العربٌة السعودٌة من الناحٌة الدٌنٌة االجتماعٌة التارٌخٌة الثقافٌة

(/4أ)

إذا كانت اإلجابة (بنعم) فما هً طبٌعتها ومالحظاتكم علٌها وأرقام الصفحات*.

(/4ب) هل تم توثٌق هذه البٌانات توثٌقا ً صحٌحا ً ؟
(/4جـ) هل التزم الباحث بجدة وحداثة البٌانات البحثٌة ؟
إذا كانت اإلجابة (/4ب) (بال)  ،أو (/4جـ) (بال) وضح ذلك مع ذكر رقم الصفحات.

نعم ال
نعم ال
نعم ال

إذا كان اإلجابة (بال)

فانتقل مباشرة إلى رقم ()5
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المشروع البحثً ٌوجد علٌه مالحظات وفق الضوابط كما جاء فً المالحظات أعاله.
المشروع البحثً ٌخلو مما ٌمنع إجازته نحو المناقشة.

المشرف على البحث
اإلســم:

رئٌس القسم األكادٌمً

عمٌد كلٌة البحث العلمً والدراسات العلٌا

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

اإلســم:

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

اإلســم:

التوقٌع :ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

التوقٌع:

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

التوقٌع :ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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