
         دراسات عليا ) 1( نموذج                                     جامعــة المنوفيـة 
                                                                                                                                ـــــــــــــــــــــــــــــ :آ��ـــ� 

  ــــــــــــــــــــــــــــ: ـ
ـ	�ــ

  
                                                      

  )دكتوراه / ماجستير ( خطــة البحث  تسجيل نموذج           
    
  

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ: االســـــــم 
  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ:تاريخ الميـــالد 

 ـــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ:ــــة ـالوظيفـ
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالدرجة المسجل عليها

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ:م المسجل به ـالقس
  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ:التخصص باللغة العربية

  ـــــــــــــــــــــــــــ )كلية الهندسة ـ كلية الهندسة اإللكترونية( مجال الرسالة 
  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ:التخصص باللغة اإلنجليزية

  ـــــــــــــــــــ )كلية الهندسة ـ كلية الهندسة اإللكترونية( مجال الرسالة باللغة اإلنجليزية 
  ـ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ:التسجيل / تاريخ القيد 
  -: الرسالة باللغة العربيةعنوان

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
   ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  ـ: الرسالة باللغة اإلنجليزيةعنوان
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

   ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

         -:المشرفون
  

 ا��ـ��	ـ�  و�ـ�� ا���ــا��
	�ــ� ا��ــــــ� م
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4    

5    

6    

  
  
  
  
  

  .هذا النموذج للكليات التي ال يوجد بها مقررات قبل التسجيل * 



  :خطة البحـــث باللغة العربية ملخص
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  : ملخص خطة البحث باللغة اإلنجليزية 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  العليا بالكليةمدير إدارة الدراسات     توقيع المرجع    الموظف المختص بالكلية

   
                                                                     

   :رأى مجلس القســــم
  2010  /     / بتاريخ       ) عــدم الموافقــــة / الموافقـــة                           ( 

                                                           
  توقيــع رئيس الـقســم   

                                         
  ـــــــــــــــ/د.أ                                                                      

   :رأى لجنة الدراسات العليا
  2010   /     /بتاريخ       ) عدم الموافقة / الموافقة                    (                    

   للدراسات العليا والبحوثتوقيع  وكيل الكلية
  

  ـــــــــــــــ/د.أ                                                                      
   :            رأى مجلس الكلية
  2010   /     /بتاريخ      ) عدم الموافقة / الموافقة           (                   

توقيــع                                                                                                           
  ـد الكليـةــــعمي

  
  ـــــــــــــــ/د.أ                                                                      

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  عــــــدم الموافقـــــة /            الموافقــــــة -:رأى الجــامعـة

  

    المدير العام                         مدير اإلدارة                   الباحـث المختص           

                                                                                
  

  يس الجامعةــنائب رئ                                                          
  ا والبحوثـــات العليـــللدراس                                                       

  
  )ثابت عبد الرحمن إدريس/ د.أ                                             (              

  
  



         دراسات عليا ) 1( نموذج                                     جامعــة المنوفيـة 
  ا������ ا�����و��� :آ��ـــ� 

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ: ـ
ـ	�ــ

  
                                                      

  لدرجة الماجستير فيبحث  خطــةتسجيل نموذج 
  العلوم األساسية الهندسية/ العلوم الهندسية 

    
  

  ساعة معتمدة ) 18( بواقع 
ـــم  ـــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ: االســــــ ـــــ

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ:تاريخ الميـــالد
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ:ــة ـالوظيفـ

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ الدرجة المسجل عليها
  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ:م المسجل به ـالقس

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ:التخصص باللغة العربية
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ:التخصص باللغة اإلنجليزية

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ:تاريخ القيد 
  -: الرسالة باللغة العربيةعنوان

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

   ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  ـ: الرسالة باللغة اإلنجليزيةعنوان

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

   ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

         -:المشرفون
  

 ا��ـ��	ـ� ا��
	�ــ� و�ـ�� ا���ــ ـ�ا��ـــــ م

1    

2    

3    

4    

5    

6    

  
  
  

  .هذا النموذج للكليات التي ال يوجد بها مقررات قبل التسجيل * 
  
  



  :خطة البحـــث باللغة العربية ملخص
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  : ملخص خطة البحث باللغة اإلنجليزية 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  ارة الدراسات العليا بالكليةمدير إد    توقيع المراجع    الموظف المختص بالكلية

   
                                                                     

   :رأى مجلس القســــم
  2010  /     / بتاريخ       ) عــدم الموافقــــة / الموافقـــة                           ( 

  توقيــع رئيس الـقســم                                                                           
                                         

  ـــــــــــــــ/د.أ                                                                              
   :رأى لجنة الدراسات العليا

  2010    /     /بتاريخ       ) عدم الموافقة / الموافقة                                        (
   للدراسات العليا والبحوثتوقيع  وكيل الكلية

  

  ـــــــــــــــ/د.أ                                                                              
   :            رأى مجلس الكلية

  0  200    /     /بتاريخ      ) عدم الموافقة /  الموافقة                             (
  ـد الكليـةــــتوقيــع عمي                                                                          

  
  ـــــــــــــــ/د.أ                                                                               

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  عــــــدم الموافقـــــة /            الموافقــــــة -:رأى الجــامعـة

  

    المدير العام                         مدير اإلدارة                   الباحـث المختص           

                                                                                
  

  يس الجامعةــنائب رئ                                                                
  ا والبحوثـــات العليـــللدراس                                                       

  
  )ثابت عبد الرحمن إدريس/ د.أ                    (                                        

  
  
  
  



  

         دراسات عليا ) 1( نموذج                                     جامعــة المنوفيـة 
  ا������ ا�����و��� :آ��ـــ� 

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ: ـ
ـ	�ــ

  
                                                      
  لدكتور الفلسفة فيبحث  خطــةتسجيل نموذج 

  العلوم األساسية الهندسية/ العلوم الهندسية 
    

  
  ساعة معتمدة ) 30( بواقع 

ـــم  ـــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ: االســــــ ـــــ
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ:تاريخ الميـــالد

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ:ــة ـفـالوظي
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ الدرجة المسجل عليها

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ:م المسجل به ـالقس
  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ:التخصص باللغة العربية

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ:التخصص باللغة اإلنجليزية
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــ/  التحريرية بنجاح دور تتم اجتياز المقررا

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ:تاريخ القيد 
  -: الرسالة باللغة العربيةعنوان

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

   ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  ـ: الرسالة باللغة اإلنجليزيةعنوان

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

   ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

         -:المشرفون
  

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

1    

2    

3    

4    

5    

6    

  
  

  .هذا النموذج للكليات التي ال يوجد بها مقررات قبل التسجيل * 
  
  



  
  :خطة البحـــث باللغة العربية ملخص

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  : ملخص خطة البحث باللغة اإلنجليزية 
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  مدير إدارة الدراسات العليا بالكلية    توقيع المراجع    الموظف المختص بالكلية
   

                                                                     
   :رأى مجلس القســــم

  2010   /     /بتاريخ       ) عــدم الموافقــــة / الموافقـــة                           ( 
  توقيــع رئيس الـقســم                                                                           

                                         
  ـــــــــــــــ/د.أ                                                                              

   :اسات العليارأى لجنة الدر
  2010    /     /بتاريخ       ) عدم الموافقة / الموافقة                                        (

   للدراسات العليا والبحوثتوقيع  وكيل الكلية
  

  ـــــــــــــــ/د.أ                                                                              
   :            جلس الكليةرأى م

  2010    /     /بتاريخ      ) عدم الموافقة / الموافقة                             ( 
  ـد الكليـةــــتوقيــع عمي                                                                          

  
  ـــــــــــــــ/د.أ                                                                               

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  عــــــدم الموافقـــــة /            الموافقــــــة -:رأى الجــامعـة

  

    المدير العام                         مدير اإلدارة                   الباحـث المختص           

                                                                                
  

  يس الجامعةــنائب رئ                                                                
  ا والبحوثـــات العليـــللدراس                                                       

  
  )ثابت عبد الرحمن إدريس/ د.أ                                                           (

  



  
         دراسات عليا ) 1( نموذج                                     جامعــة المنوفيـة 

                                                                                                                                ـــــــــــــــــــــــــــ :آ��ـــ� 
  ــــــــــــــــــــــــــــ: ـ
ـ	�ــ

  
                                                      

  )دكتوراه / ماجستير ( خطــة البحث  تسجيل نموذج       
    
  

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ: ـم االســــــ
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ:تاريخ الميـــالد 

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ :ــة ـالوظيفـ
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ الدرجة المسجل عليها

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ:م المسجل به ـالقس
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ:التخصص باللغة العربية

  ــــــــــــــــــــــ )كلية الهندسة ـ كلية الهندسة اإللكترونية( مجال الرسالة 
  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ:التخصص باللغة اإلنجليزية

  ــــــــــــــ )كلية الهندسة ـ كلية الهندسة اإللكترونية( غة اإلنجليزية مجال الرسالة بالل
  ـ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ:التسجيل / تاريخ القيد 
  -: الرسالة باللغة العربيةعنوان

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

   ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  ـ: الرسالة باللغة اإلنجليزيةعنوان

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

   ـــــــــــــــــــــــــــــــــ

         -:المشرفون
  

 ا��ـ��	ـ� ا��
	�ــ� و�ـ�� ا���ــ ـ�ا��ـــــ م

1    

2    

3    

4    

5    

6    

  
  

  .هذا النموذج للكليات التي ال يوجد بها مقررات قبل التسجيل * 
  



  :خطة البحـــث باللغة العربية ملخص
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  : ملخص خطة البحث باللغة اإلنجليزية 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  مدير إدارة الدراسات العليا بالكلية    توقيع المرجع    الموظف المختص بالكلية

   
                                                                     

   :رأى مجلس القســــم
  2010  /     / بتاريخ       ) عــدم الموافقــــة / الموافقـــة                           ( 

                                                                                   
  توقيــع رئيس الـقســم   

                                         
  ـــــــــــــــ/د.أ                                                                      

   :رأى لجنة الدراسات العليا
  2010    /     /بتاريخ       ) عدم الموافقة / افقة المو                                       (

   للدراسات العليا والبحوثتوقيع  وكيل الكلية
  

  ـــــــــــــــ/د.أ                                                                      
   :            رأى مجلس الكلية

  2010    /     /بتاريخ      ) عدم الموافقة / الموافقة                             ( 
توقيــع                                                                                                           

  ـد الكليـةــــعمي
  

  ـــــــــــــــ/د.أ                                                                      
  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  عــــــدم الموافقـــــة /            الموافقــــــة -:رأى الجــامعـة
  

    المدير العام                         مدير اإلدارة                   الباحـث المختص           

                                                                                
  

  يس الجامعةــنائب رئ                                                          
  ا والبحوثـــات العليـــللدراس                                                       

  
  )ثابت عبد الرحمن إدريس/ د.أ(                                                           

  
  



         دراسات عليا ) 1( نموذج                                     جامعــة المنوفيـة 
  ا���ــــــــــــــــــ�م :آ��ـــ� 

  ــــــــــــــــــــــــــــ: ـ
ـ	�ــ

  
                                                      

  لدرجة دكتور الفلسفة في العلومخطــة بحث تسجيل نموذج 
    
  

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ: االســـــــم 
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ:تاريخ الميـــالد 

  ـــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ:ــة ـالوظيفـ
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــعليهاالدرجة المسجل 

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ:م المسجل به ـالقس
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ :العــام التخصص 

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ : التخصص الدقيـق
  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ:التخصص باللغة اإلنجليزية

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ:التسجيل / تاريخ القيد 
  -: الرسالة باللغة العربيةعنوان

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

   ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  ـ: الرسالة باللغة اإلنجليزيةعنوان

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

   ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

         -:المشرفون
  

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

1    

2    

3    

4    

5    

6    

  
  
  
  

  .هذا النموذج للكليات التي ال يوجد بها مقررات قبل التسجيل * 
  
  
  



  :خطة البحـــث باللغة العربية ملخص
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  : ملخص خطة البحث باللغة اإلنجليزية 
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  مدير إدارة الدراسات العليا بالكلية    توقيع المرجع    الموظف المختص بالكلية

   
                                                                     

   :رأى مجلس القســــم
  2010 /     / بتاريخ       ) عــدم الموافقــــة / الموافقـــة                           ( 

                                                                                                                 
  ـم   توقيــع رئيس الـقسـ

                                         
  ـــــــــــــــ/د.أ                                                                      

   :رأى لجنة الدراسات العليا
  2010    /     /بتاريخ       ) عدم الموافقة / الموافقة                                        (

   للدراسات العليا والبحوثتوقيع  وكيل الكلية
  

  ـــــــــــــــ/د.أ                                                                      
   :            رأى مجلس الكلية

  2010   /     /بتاريخ      ) عدم الموافقة / الموافقة                             ( 
توقيــع                                                                                                           

  ـد الكليـةــــعمي
  

  ـــــــــــــــ/د.أ                                                                      
  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  عــــــدم الموافقـــــة /            الموافقــــــة -:رأى الجــامعـة
  

    المدير العام                         مدير اإلدارة                   الباحـث المختص           

                                                                                
  

  يس الجامعةــنائب رئ                                                          
  ا والبحوثـــات العليـــللدراس                                                       

  
  )ثابت عبد الرحمن إدريس/ د.أ                                                           (

 

 



         دراسات عليا ) 2( نموذج                                     جامعــة المنوفيـة 
                                                                                                                                ـــــــــــــــــــــــــــــ :آ��ـــ� 

  ــــــــــــــــــــــــــــ: ـ
ـ�ــ	

                                                      
  )دكتوراه / ماجستير ( خطــة البحث  تسجيل نموذج          

    
  

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ: ــــم ـــاالس
  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ: تاريـخ المــيالد  
    ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ:ــة ـــظيفـوال

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالدرجة المسجل عليها
  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ:سم المسجل به ـالق
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ:صص باللغة العربيةخالت

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ:التخصص باللغة اإلنجليزية
  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ:التسجيل  / تاريـخ القيد  

  -:   وهي 200/     /   أديت االمتحان في المقررات الدراسية الخاصة بالدرجة بنجاح عام       
 التقــديـــر المقــــــــــرر م

1   

2   

3   

4   

5   

6   

7   

8   

9   

10   

11   

12   

13   

14   

15    

  
  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ: باللغة العربيةعنوان الرسالة

ـــ  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ:اإلنجليزيةاللغة  بعنوان الرسالة
ـــ  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 
         -: المشرفون

       التــوقيــــع ـة وجـهة العمــلـــــالوظيفـاالســــــم                  م

1    
2    
3    
4    
5    

  .هذا النموذج للكليات التي يوجد بها مقررات قبل التسجيل * 
 

 



  :خطة البحـــث باللغة العربية ملخص
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  ـــــــــــــــــــــــــــــــــ

  : ملخص خطة البحث باللغة اإلنجليزية 
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــ
  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  مدير إدارة الدراسات العليا بالكلية    توقيع المرجع    الموظف المختص بالكلية
  

                                                                     
   :رأى مجلس القســــــم

  0  200  /     / بتاريخ       ) عــدم الموافقــــة / الموافقـــة           (                 
                                                                                                                 

  توقيــع رئيس الـقســم   
                                         

  ـــــــــــــ/دكتور                                                                   أستاذ 
   :رأى لجنة الدراسات العليا

  0  200    /     /بتاريخ       ) عدم الموافقة / الموافقة                                        (
  توقيـــــع  وكيل الكليــــة

  
  ـــــــــــ/                                                            أستاذ دكتور           

   :            رأى مجلس الكلية
  0  200    /     /بتاريخ      ) عدم الموافقة / الموافقة                             ( 

توقيــع                                                                                                           
  عميـد الكليـة

  
  ــــــــ/                                                                             أستاذ دكتور

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  عــــــدم الموافقـــــة / موافقــــــة            ال-:رأى الجــامعـة

  
    المدير العام                         مدير اإلدارة                   الباحـث المختص           

                                                                                
  

  نائب رئيس الجامعة                                                                                   
                                                                     للدراسات العليا والبحوث     

  
  )ثابت عبد الرحمن إدريس/ د0 أ(

  
  
  


