
                                     جامعــة المنوفيـة 

                                                                                                                                ـــــــــــــــــــــــــــــ :آ��ـــ� 
  ــــــــــــــــــــــــــــ: ـ
ـ	�ــ

  تقريـر جماعـي عن مناقشة رسالة الماجستير
  -:بيانات الطالب
========  

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ: االســـم 

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ: ةــالوظيف

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ : في الماجسـتير :ة ــالدرج

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ:صـالتخص

  ــــــــــــــــ: تاريخ تسجيل موضوع الرسالةــ ــــــــــــ:تاريخ القيد

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ: الرسالة بالعربيةعنوان

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ: لرسالة باإلنجليزيةعنوان ا

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
         -:المشرفون
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  -:لجنه فحص ومناقشة الرسـالة
 ا��ـ
��ـ� ا�
	��ــ� و�ـ�� ا��ــ� ا��ــــــ� م
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  200    /   / تاريخ اعتماد نائب رئيس الجامعة  200   /   /    : تاريخ موافقة مجلس الكلية على التشكيل

 قامت  ــــــــــــ/ الكلية   قرم ب 200   /    / الموافق         ـــــــــــــــأنه في يوم    

لجنه فحص ومناقشة الرسالة المشكلة بموافقة األستاذ الدكتور نائب رئيس الجامعة للدراسـات العليـا والبحـوث            

  : اللجنة بعد المناقشة  بمناقشة  الطالب المذكور وفيما يلي تقرير200    /   /بتاريخ   
  

  

  

  

  



  ع التقريـر الجماعـي ـــــتاب

  عن مناقشة رسـالة الماجستير

  ــــــــــــــــــــــ/ المقـدمــة مـن الطالب 

  

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  

  



  

  تابع التقريـر الجماعـي عن مناقشة رسـالة الماجستير
  

  

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ/ المقدمة للطالـب 
  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ:نتيجة المناقشة

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  - :والمدة المحددة لها) أن وجد( تعديالت غير جوهرية في الرسالة/ استكمال أوجه النقص 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  -: مستوى األمانة العلمية واألصالة 

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  -: االبتكار / اإلضافة العلمية 

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  ـــــــــــــــــــــــــــــــمنح الطالب/ تقديم رسالة أخرى: التوصية

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ــه  ــسـتير  درج ـــ الماج ــصص  ـــــ ــي تخ ـــف ــسم  ـــــ ــن ق ـــ  م                           ـــــــ

  ــــــكليـة  
  -:توقيــــع لحنـــه الحــكـــم 

 ا��ـ
��ـ� ا��ــــــ� م

1   

2   

3   

4   

5   

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

التعديالت التي طلبتها لجنه    /  ضرورة إرفاق تقرير المشرفين على الرسالة أنه تم استكمال أوجه النقص           -:ملحوظة
  0الحكم وموافقة مجلس القسم عليها مع أوراق منح الدرجة



  

                                     جامعــة المنوفيـة 
                                                                                                                                ـــــــــــــــــــــــــــــ :ـــ� آ��

  ــــــــــــــــــــــــــــ: ـ
ـ	�ــ

  فــرديتقريـر 
    رسالة الماجستيرفحـصعن 

   ــــــــــــــــــــــــ/  األسـتاذ الدكتـور مقـدم مـن السـيد
  -:بيانات الطالب
========  

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ: االســـم 

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ: ةــالوظيف

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ : في الماجسـتير :ة ــالدرج

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ:صـخصالت

  ــــــــــــــــ: تاريخ تسجيل موضوع الرسالةــ ــــــــــــ:تاريخ القيد

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ: الرسالة بالعربيةعنوان

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ: وان الرسالة باإلنجليزيةعن

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
         -:المشرفون
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  -:لجنه فحص ومناقشة الرسـالة
 ا��ـ
��ـ� ا�
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  0  200   /    /      -: تاريخ موافقة مجلس الكلية على التشكيل

  0 200    /   /         -: رئيس الجامعة خ اعتماد نائبـــتاري

  التقــــريـــر

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  



   فــرديع التقريـر الـــــتاب

  ـالة الماجستير رسفحــصعن 

  ـــــــــــــــــــــــــ/ المقـدمة مـن األسـتاذ الدكتور 

  ـــــــــــــــــــــــــــــ/ عــن رســالـة الطالب 

  

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  ــ

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  
  
  

  

  



   فــرديع التقريـر الـــــتاب

   رسـالة الماجستيرفحــصعن 

  ـــــــــــــــــــــــــ/ المقـدمة مـن األسـتاذ الدكتور 

  ـــــــــــــــــــــــــــــ /ـالـة الطالب عــن رسـ

  
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  ــــــــــــــ

  ـــــــــــــــــــــــ/ االســـــم 

  ـــــــــــــــــــــــ/ التــوقيـــــع 
  
  
  
  
  
  



  

                                     جامعــة المنوفيـة 
                                                                                                                                ـــــــــــــــــــــــــــــ :آ��ـــ� 

  ــــــــــــــــــــــــــــ: ـ
ـ	�ــ

  الدكتوراهتقريـر جماعـي عن مناقشة رسالة 
  -:بيانات الطالب
========  

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ: االســـم 

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ: ةــالوظيف

  ــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ: الدكتوراه في :ة ــالدرج

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ:صـالتخص

  ــــــــــــــــ: تاريخ تسجيل موضوع الرسالةــ ــــــــــــ:تاريخ القيد

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ: الرسالة بالعربيةعنوان

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ: عنوان الرسالة باإلنجليزية

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
         -:المشرفون

 ا��ـ
��ـ� ا�
	��ــ� و�ـ�� ا��ــ� ا��ــــــ� م

1    

2    

3    

4    

5    

  

  -:لجنه فحص ومناقشة الرسـالة
 ا��ـ
��ـ� ا�
	��ــ� و�ـ�� ا��ــ� ا��ــــــ� م

1    
2    
3    
4    
5    
6     

  200   /   /ريخ اعتماد نائب رئيس الجامعة    تا200   /   /    : تاريخ موافقة مجلس الكلية على التشكيل

 قامت  ــــــــــــ/ الكلية   قرم ب 200   /    / الموافق         ـــــــــــــــأنه في يوم    

لجنه فحص ومناقشة الرسالة المشكلة بموافقة األستاذ الدكتور نائب رئيس الجامعة للدراسـات العليـا والبحـوث            

  :الطالب المذكور وفيما يلي تقرير اللجنة بعد المناقشة  بمناقشة  200    /   /بتاريخ   
  

  

  

  



  ع التقريـر الجماعـي ـــــتاب

  الدكتوراهعن مناقشة رسـالة 

  ــــــــــــــــــــــ/ المقـدمــة مـن الطالب 

  

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  

  



  الدكتوراهتابع التقريـر الجماعـي عن مناقشة رسـالة 
  

  

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ/ المقدمة للطالـب 
  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ:جة المناقشةنتي

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  - :والمدة المحددة لها) أن وجد( تعديالت غير جوهرية في الرسالة/ استكمال أوجه النقص 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  -: مستوى األمانة العلمية واألصالة 

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  -: االبتكار / اإلضافة العلمية 

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  ـــــــــــــــــــــــــــــــمنح الطالب/ ديم رسالة أخرىتق: التوصية

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 كليـة                            ــــــــ  من قسم ــــــفي تخصص ــــــ الدكتوراه   درجه  
  ــــــ

  -:توقيــــع لحنـــه الحــكـــم 

 ـ
��ـ�ا�� ا��ــــــ� م

1   

2   

3   

4   

5   

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

التعديالت التي طلبتها لجنه    /  ضرورة إرفاق تقرير المشرفين على الرسالة أنه تم استكمال أوجه النقص           -:ملحوظة
  0الحكم وموافقة مجلس القسم عليها مع أوراق منح الدرجة

  



                                     وفيـة جامعــة المن
                                                                                                                                ـــــــــــــــــــــــــــــ :آ��ـــ� 

  ــــــــــــــــــــــــــــ: ـ
ـ	�ــ

  رديفــتقريـر 
   الدكتوراه رسالة فحـصعن 

   ــــــــــــــــــــــــ/ مقـدم مـن السـيد األسـتاذ الدكتـور 
  -:بيانات الطالب
========  

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ: االســـم 

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ: ةــالوظيف

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  : الدكتوراه في:ة ــالدرج

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ:صـالتخص

  ــــــــــــــــ: تاريخ تسجيل موضوع الرسالةــ ــــــــــــ:تاريخ القيد

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ: الرسالة بالعربيةعنوان

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ: عنوان الرسالة باإلنجليزية

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
         -:المشرفون

 ا��ـ
��ـ� ا�
	��ــ� و�ـ�� ا��ــ� ا��ــــــ� م

1    

2    

3    

4    

5    

  

  -:لجنه فحص ومناقشة الرسـالة
 ا��ـ
��ـ� ا�
	��ــ� و�ـ�� ا��ــ� ا��ــــــ� م

1    
2    
3    
4    
5    
6     

  0  200   /    /      -: تاريخ موافقة مجلس الكلية على التشكيل

  0 200    /   /         -:خ اعتماد نائب رئيس الجامعة ـــتاري

  التقــــريـــر

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  



   فــرديع التقريـر الـــــتاب

  الدكتوراه رسـالة فحــصعن 

  ـــــــــــــــــــــــــ/ المقـدمة مـن األسـتاذ الدكتور 

  ـــــــــــــــــــــــــــــ/ عــن رســالـة الطالب 

  

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  
  
  

  

  

  



   فــرديع التقريـر الـــــتاب

  الدكتوراه رسـالة فحــصعن 

  ـــــــــــــــــــــــــ/ لدكتور المقـدمة مـن األسـتاذ ا

  ـــــــــــــــــــــــــــــ /عــن رســالـة الطالب 

  
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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