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  )١(نموذج الدراسات العليا

  ١نموذج رسالة 

  

  خاص بالطالب

  
% ٧٥ ساعة معتمدة بمعـدل تراكمـي      ١٨ دراسة   أنهىالذي  ة  /ن قبل الطالب   م ٦ – ١ البنود من  الرجاء تعبئة  •

 يتوجب على المرشح لمسار الرسالة إعداد خطة بحث للحـصول علـى             .١وهو حالياً مسجل لرسالة      على األقل 

رنامج ويسلم هذا النموذج مرفقاً بالخطة في بدايـة جلـسة        ب لجنة الدراسات العليا الخاصة بال     الموافقة عليها من  

  . الدفاع العلنية التي تنظمها لجنة البرنامج
 
  _____________________:الكلية / المعهد /  المركز -٢   ________________________:  البرنامج-١

  ____________________:  ة/ رقم الطالب-٤________________________:ة/ االسم الكامل للطالب-٣

  

   جيد جيد جدا     ممتاز    : )العربية    ( جيد جيد جدا     ممتاز      : )اإلنجليزية (:باللغاتالمعرفة -٥

   جيد جيد جداً          ممتاز          (             ) غيرها من اللغات     

  

  ):استعمل التبويبات التالية (رجى أن ترفق مع هذا النموذج وصفا لخطة بحثك ي( خطة البحث -٦

  : عنوان الرسالة-أ

سوف يسجل هذا العنـوان علـى ملفـك وبعـد           . ) انجليزي/ عربي (يطلب كتابة النص الحرفي الدقيق لعنوان الرسالة      

  . المسبقةعلى موافقة المجلسالمصادقة عليه من قبل مجلس الدراسات العليا يجب عدم تغييره بدون الحصول 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  بلغة غير تقنية يستطيع شخص غير متخصص في مجال البحث ملخص قصير عن البحث الذي ستجريه بحيث يكتب( الملخص -ب

  .أن يفهم منها ما تنطوي عليه خطة البحث

 إجـراء ملخص عن المواد المنشورة التي قمت بمراجعتها والتي ستشكل لك اإلطار الذي سيتم في سـياقه                 ( مراجعة األدبيات    -ج

  ).البحث المقترح

  ).ري فيها البحثوصف للطريقة التي سيج(األساليب البحثية -د

  .)تحلليها من خاللها/ي أن تحللها/أوضح نوع البيانات التي ستنتج عن بحثك والطريقة التي تخطط(  جمع البيانات وتحليلها-ه

  .ئهاايرفق خطة الرسالة الكاملة بالفصول وأجز(  خطة الرسالة -و

  والتي تتعدى تلك المصادر المتوفرة في المكتبة ومركز بحثكإلتمامستحتاجينها / ماهية المصادر التي ستحتاجهاأوضح(المصادر -ز

  ).الخ..... الحاسوب ومختبرات الجامعة 



 ٢

  

  :توصية لجنة البرنامج
، وبناء  %٧٥ ساعة معتمدة على األقل بمعدل تراكمي ال يقل عن           ١٨مراجعة ملف الطالب تبين انه أنهى دراسة        بعد  

  : توصي بما يلي لجنة البرنامجفإنة /مقدمة من الطالبعلنية للدفاع عن خطة البحث الالجلسة ال على  

  : أن يكون عنوان الرسالة  -

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  . يقبل مقدم الطلب في برنامج الماجستير برسالة

  :لألسباب التاليةة / ال يقبل الطالب
  

  :توصية لجنة البرنامج بالمشرفين األكاديميين-

  ..........................................:............................................ الرئيسالمشرف) أ(

  ..............:........................................................................العنوان/مكان العمل 

  ............................فاكس...............................تلفون......................................

  ........................................................................:..................البريد االلكتروني

  ....... عدد الرسائل التي أشرفت عليها من قبلأستاذ مساعد أستاذ مشارك  أستاذ    الرتبة األكاديمية

  .........................................................................................:البحثيةاالهتمامات 

............................................................................................................  
  . إلجناز البحث العلمي أصادق على توفر املصادر الالزمة والطالبة/ على استعداد ألن اشرف على الطالب إنين/موافقة املشرف الرئيس*

  .....................................                                التاريخ.........................لتوقيعا

   .............................................................):ي االسم واللقب/اكتب (شاركاملشرف امل) ب(

  .............................................................:........................العنوان/مكان العمل 

  ...........................فاكس...............................تلفون......................................

  ...........................................................:............................البريد االلكتروني

  .......عدد الرسائل التي أشرفت عليها من قبلأستاذ مساعد أستاذ مشارك  أستاذ    الرتبة األكاديمية

  .........................................................................................:البحثيةاالهتمامات 

............................................................................................................  

  .ين عليها/ لجنة البرنامج باعتماد عنوان الرسالة والمشرفالمشرفين بتنسيب/ دق على توصية المشرف  أصا-

  

  ________/ ____ / _____ التاريخ __________________  منسق البرنامج توقيع

  
  . وكافة اإلثباتات بالتخصص الدقيقرفق السرية الذاتية للمشرف غري املتفرغ أو الذي يشرف للمرة األوىل مع صور مصدقة للشهادات اجلامعيةت: مالحظة

  

  

  

  

  

  



 ٣

  

  

  مصادقة عميد الكلية

  . وفق المعطيات الواردة أعالهلقبول المرشحبرنامج ال على توصية منسق صادقأ 

  

  /______ / ___ : التاريخ _______________ __________ عميد الكلية توقيع

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  الستعمال عمادة الدراسات العليا

  

  . ٢ لرسالةلتسجيل اة حقق شروط / الطالب

  

  :رض الطلب على المجلس لألسباب التالية، يع٢لم يحقق الطالب شروط تسجيل رسالة  

   ١-   

   ٢-  

   ٣-  

  

  ……………………:                     التاريخ……………………توقيع عميد الدراسات العليا 
  

  

  

  

  


