
  
 

 

 المملكة العربية السعودية

 وزارة التعليم 

مجمعةجـامعـة ال  

 عمادة الدراسات العليا

 

Kingdom of Saudi Arabia 
Ministry of Education 
 Majmaah University 

Deanship of Graduate Studies 

  
 نطقةطلب استضافة مناقش من خارج امل
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                                      هددد.هددد.1414                  قبددار: .    قبددار: .                          رقددن. ...........رقددن. ...........ة مناقنددة الاسددالة العلميددة قرلددجم  قدداار الددا عمددادة الدراسددات العليددا  ة مناقنددة الاسددالة العلميددة قرلددجم  قدداار الددا عمددادة الدراسددات العليددا  نفيددد سددعادبأن  متندده ل بنددأي   نددنفيددد سددعادبأن  متندده ل بنددأي   ندد
  لطالب الدراسات العليا.لطالب الدراسات العليا.

  .الطالبرقن دكتوراه                                ماجستري         العلمية.الدرجة 
 القسن العلمي.                                                                                              الأليدة.  

،  نطقةامل:قين خارج هد الساعة ........  .  ........ ص م، قحيث أن أحد املناقنني 14ققد ل حتد:د موعد املناقنة ليأون :وم ......................... املوافق                   
 كمال إجااءات استضافة سعادبه، قرلجم كالتالي.إلمن :لزم  إحاطة نمتم  التأام 
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 جنسيته  اسن املناقش
 

  مأان إقامته احلالية  جهة العم 
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  مدة اإلقامة  خط سري الاحلة

 املاافق )للمناقش الأفيف أق حمام املناقنة( طا:ق الوصول عن
                        .البدددا .صالة اخلطوط السعود:ة 
 ................................... صالة اخلطوط األجنبية، على اخلطوط 

 االسن. ............................................... 
 ................................ الصلة. .............. 

  رقن احلجز قرقن الاحلة )إرا كان الوصول عن طا:ق ا و(

 هد        الساعة  ..... . .....  ص م14التار: .                    معةموعد الوصول ملنطقة اجمل

 الساعة  ..... . .....  ص مهد        14التار: .                    معةموعد املغادرة من منطقة اجمل
  

 .مهمةبعليمات 
 للمناقش من داخ  اململأة. :افق السرية الذابية ق:ااعى إرسال الطلب قب  قصول الضيف  متسبوع على األق . -

 

 

 ................رئيا القسن . ..................................................................           التوقيع. ..........................
 

 ..............................عميد الألية . ...................................................................          التوقيع. .............
 

 حفظه اهلل                                                                                                                     مد:ا عام العالقات قاإلعالم ا امعيسعادة 
 السالم عليأن قرمحة اهلل ق اكابه، ق عد.

 .املناقش الستضافةنمتم  بوجيه من :لزم ، عليه متنه قد ل بنأي   نة مناقنة الاسالة العلميةنفيد سعادبأن     
 قبفضلوا  قبول فائق التحية قالتقد:ا.

 عميد الدراسات العليا                                                                                                                                                                                      
 

 ا ددقع  ن عبد اهلل فدهددد.                                                                                                                                                                                  
 

 حفظه اهلل                      مد:ا اإلدارة العامة للخدمات سعادة 
 السالم عليأن قرمحة اهلل ق اكابه، ق عد.

 .مواعيد قصول قمغادرة املناقش اخلارجي، عليه آم  بفضلأن  توجيه من :لزم قفًقا للمتبع لد:أننافق لسعادبأن  
 

 ة قالتقد:ا.قبفضلوا  قبول فائق التحي
 

 عميد الدراسات العليا        
 
 د. فهد  ن عبداهلل ا دقع


