انسيذ األسزبر انذكزٕس  /سئيس يجهس انمسى ..........................
رذيخ طيجخ ٔ ثؼذ ،،،

ثشجبء انزكشو ثبنًٕافمخ ػهٗ رسجيهٗ نذسجخ  .............................فٗ انؼهٕو فٗ ................

ٔ رفضهٕا ثمجٕل فبئك اإلدزشاو ٔ انزمذيش ،،،

يمذيّ نسيبدركى
إسى انطبنت ............. /
انزٕليغ /

1

انسيذ األسزبر انذكزٕس  /سئيس يجهس انمسى .................
رذيخ طيجخ ٔ ثؼذ ،،،

ثشجبء انزكشو ثبنًٕافمخ ػهٗ انزسجيم نذسجخ ...........فٗ انؼهٕو فٗ .............نهطبنت /
.........................................
ثؼُٕاٌ(:انؼُٕاٌ ثبنهغخ انؼشثيخ)........................................................ -:
(انؼُٕاٌ ثبنهغخ اإلَجهيزيخ)"……………………………………….. ". -:
ٔ رنك رذذ إششاف كم يٍ:
 -1أ.د"…………………………. .سئيسب" أسزبر ………..............
 -2أ.د…………………………. .
-3

أ.د……………………………

أسزبر ………..............
أسزبر………..............

ٔ رفضهٕا ثمجٕل فبئك اإلدزشاو ٔ انزمذيش ،،،

يمذيّ نسيبدركى
أ.د...................... .
((انًششف انشئيسٗ ))

2

كهيخ انؼهٕو
جبيؼخ .........
كهيخانؼهٕو
جبيؼخ .......
كهيخانؼهٕو
جبيؼخ........
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Aim of the proposed topic

2-
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3-
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3

4-

Research Design / Methodology

5-

Expected outcomes
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References

4

Supervisors:

Name

Signature

Prof. ………………………………………..
Prof. ……………………………………….
Prof. ………………………………………..

Head of Department
Prof. ………………………

5

يمزشح نًُٕرج خطخ انجذش نذسجخ انًبجيسزيش /انذكزٕساِ فٗ ..........
إسى انطبنت :
انذسجخ انؼهًيخ:
انمسى:
ػُٕاٌ انجذش(انشسبنخ)."......................................" :
-1

َجزِ يخزظشح ػٍ انذساسبد انسبثمخ نزٕضيخ أًْيخ ٔ يجبل انذساسخ

-2انٓذف يٍ انًٕضٕع انًمزشح-:

-2

خطخ انؼًم-:




.
6

 -3رظًيى انجذش ٔانطشق انًسزخذيّ:

-4يخشجبد انجذش انًزٕلؼّ:

انًششفٌٕ:
انزٕليغ

اإلسى
أ.د................................... .
أ.د................................ .
أ.د................................ .
أ.د.................................. .

سئيس يجهس انمسى
أ.د........................ .

7

اإلداسح انؼبيخ نهذساسبد انؼهيب ٔ انجذٕس

لسى .............

رــــؼـــٓـــذ
أرؼٓذ أَب أ.د................. .أسزبر  -......................ثكهيخ انؼهٕو  -جبيؼخ  .........ػضٕ ْيئخ اإلششاف ػهٗ
انزسجيم

نذسجخ

/

انذكزٕساِ

فٗ

انؼهٕو

فٗ

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

...................................................................
أٌ ألٕو ثئثالؽ كهيخ انؼهٕو – جبيؼخ طُطب كزبثخ فٗ دبنخ سفشٖ إنٗ انخبسج ٔ سجت انسفش.


يشفك خطبة يفيذ انجمبء ػهٗ لٕح انؼًم.
خبنض انشكش ٔ انزمذيش ،،،

انًزؼٓذ ثًب فيّ
أ.د.......................................... .

سئيس يجهس لسى ...................
أ.د........................... .
يؼزًذ ،،،،
ٔكيم انكهيخ نهذساسبد انؼهيب ٔ انجذٕس
أ.د............................... / .
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انخبص

ثبنطبنت/

اإلداسح انؼبيخ نهذساسبد انؼهيب ٔ انجذٕس

لسى .............

يجشساد إضبفخ يششف خبسجٗ
انسيذ األسزبر انذكزٕس ٔ /كيم انكهيخ نهذساسبد انؼهيب ٔ انجذٕس
رذيخ طيجخ ٔ ثؼذ ،،،
َذيظ سيبدركى ػهًب ثئضبفخ أ.د ..........................أسزبر  ٔ .....................أ.د...................... .
أسزبر ثكهيخ  ..........جبيؼخ  ............إنٗ ْيئخ اإلششاف ػهٗ انزسجيم نذسجخ  ........... /فٗ انؼهٕو فٗ
 .............انخبص ثبنطبنت  ٔ ................. /رنك نألسجبة اآلريخ :
-1
-2
-3

ٔ نسيبدركى جزيم انشكش ،،،،
انًششف انشئيسٗ
أ.د.............................
سئيس يجهس انمسى
أ.د.......................... .
اإلداسح انؼبيخ نهذساسبد انؼهيب ٔ انجذٕس

لسى .............
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إلـــــــــــــــــشاس ( اششاف )
َمش َذٍ انًٕلؼيٍ أدَبِ (أػضبء ْيئخ اإلششاف) ػهٗ انزسجيم نشسبنخ انًبجيسزيش/انذكزٕساِ انًمذيخ
يٍ انطبنت  ................. /ثمسى  ..............ثأَّ ال رٕجذ طهخ لشاثخ ثيُُب أٔ ثيٍ أدذَب يغ انطبنت
دزٗ انذسجخ انشاثؼخْ ٔ ،زا إلشاس يُب ثزنك.
أػضبء ْيئخ اإلششاف
انزٕليغ

اإلسى
-1
-2
-3
-4

يؼزًذ ،،،

ٔكيم انكهيّ

سئيس يجهس لسى ..........

نشئٌٕ انذساسبد انؼهيب ٔانجذٕس

أ.د....................... .

أ.د....................... .
اإلداسح انؼبيخ نهذساسبد انؼهيب ٔ انجذٕس

لسى .............

10

إلشاس (إششاف) ػذو رضبسة انًظبنخ نؼضٕ ْيئخ انزذسيس يغ طبنت انذساسبد انؼهيب
انشلى انمٕيٗ ......................./
انزخظض .......................... /

أسى انطبنت ........................ /
انذسجخ انؼهًيخ انًسجم نٓب ............. /
ربسيخ انميذ نهذسجخ ......... /
ػُٕاٌ انشسبنخ ."....................................................." /

ثبإلشبرح إلً مب وجه ثه السيذ أ.د .وسيز الزعليم العبلً و الذولخ للجحث العلمً مه ضزورح مزاعبح الضىاثظ
الخبصخ ثبإلمزحبوبد للذراسبد العليب و قبوىن رىظيم الجبمعبد و قزاراد مجلس جبمعخ طىطب.
أقز أوب أ.د.......................................... .
أعمل ثىظيفخ ..............................................
ثأوه ال يىجذ أي رضبرة مصبلح ثيىً و ثيه طبلت الذراسبد العليب المذكىر سبثقب ً مه حيث العمل معب ً ثمزاكش
خبصخ أو مشبركبد مبليخ أو خالفخ ممب يىذرج رحذ ثىذ رضبرة المصبلح ممب يمكىىً مه اإلشزاف عليه فً
الزسبلخ أو المشبركخ فً لجىخ الحكم و المىبقشخ.
و أرعهذ ثأن أي رغييز فً الحبلخ الحبليخ ثيىً و ثيه الطبلت سأكىن ملشمب ً ثزقذيم إخطبر إلً إدارح الذراسبد
العليب ثبلكليخ و مجلس القسم و أن صحخ المعلىمبد فً هذا اإلقزار علً مسئىليزً الشخصيخ .و هذا إقزار
مىً ثذلك.
انًمش ثًب فيّ
اإلسى  /أ.د....................................... .
انذسجخ .......................................... /
انزبسيخ .......................................... /
انزٕليغ .......................................... /
اإلداسح انؼبيخ نهذساسبد انؼهيب ٔ انجذٕس

لسى .............
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إلشاس (انطبنت)ػذو رضبسة انًظبنخ ثيٍ طبنت انذساسبد انؼهيب ٔ ػضٕ ْيئخ انزذسيس( اششاف )
أقز أوب ............................ /
المقيذ ثبلذراسبد العليب ثذرجخ .................................... /
ثأوه ال يىجذ أي رضبرة مصبلح ثيىً و ثيه السبدح أعضبء لجىخ اإلشزاف المىضح ثيبوهب ثعذ و هم :
.1

ا.د.............................................../

.2

ا.د................................................/

-3

ا.د.............................................../

و أرعهذ ثأن أي رغييز فً الحبلخ الحبليخ ثيىً و ثيه السبدح أعضبء لجىخ اإلشزاف سأكىن ملشمب ً ثزقذيم إخطبر
إلً إدارح الذراسبد العليب ثبلكليخ و مجلس القسم و أن صحخ المعلىمبد فً هذا اإلقزار علً مسئىليزً
الشخصيخ.
و هذا إقزار مىً ثذلك.
انًمش ثًب فيّ
اإلسى .............................................. /
انذسجخ ............................................ /
انزبسيخ .......................................... /
انزٕليغ .......................................... /
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اإلداسح انؼبيخ نهذساسبد انؼهيب ٔ انجذٕس

لسى .............

رــــؼـــٓـــذ
أرؼٓذ أَب أ.د .................................. .أسزبر  -.....................ثكهيخ انؼهٕو -جبيؼخ  ...............ػضٕ ْيئخ
اإلششاف

ػهٗ

انزسجيم

نذسجخ

/

.........

فٗ

انؼهٕو

فٗ

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

.............................................
أٌ ألٕو ثئثالؽ كهيخ انؼهٕو – جبيؼخ طُطب كزبثخ فٗ دبنخ سفشٖ إنٗ انخبسج ٔ سجت انسفش.


يشفك خطبة يفيذ انجمبء ػهٗ لٕح انؼًم.
خبنض انشكش ٔ انزمذيش ،،،

انًزؼٓذ ثًب فيّ
أ.د.................................... .

سئيس يجهس لسى ....................
أ.د....................................... .

يؼزًذ ،،،،
ٔكيم انكهيخ نهذساسبد انؼهيب ٔ انجذٕس
أ.د................................ /
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ٔانخبص

ثبنطبنت/

إسزًبسح سلى ( )2دساسبد ػهيب
طهت رسجيم نذسجخ (( انًبجسزيش  /دكزٕساِ ))
 -1اسى انطبنت (ثبنكبيم) ثبنهغخ انؼشثيــــــــــــــــــخ :
 -2اسى انطبنت (ثبنكبيم) ثبنهغخ اإلَجهيزيخ :
 -3اسى انٕانذ (ثبنكبيم) -:
 -4انجُسيخ -:

 -6ربسيخ انًيالد -:

 -5انُٕع -:

 -8ػُٕاٌ انطبنت -:

 -7يذم انًيالد -:
 -9انٕظيفخ " إٌ ٔجذد "  -:ال يٕجذ
 -11رهيفٌٕ انًُزل -:

 -11ػُٕاٌ جٓخ انؼًم -:
انجشيذ اإلنكزشَٔي -:

يٕثبيم 1 -:

 -12انًؤْم انجبيؼي -:

 -13جٓخ انذظٕل ػهيّ -:

 -14ربسيخ انذظٕل ػهيّ -:

 -15انزمذيش انؼبو -:

 -16انشؼجخ -:

 -17يبدح انخظض ٔرمذيشْب -:

انسيذ األسزبر انذكزٕس  /ػًيذ انكهيخ
لسى -:

أسجٕا انزكشو يٍ سيبدركى رسجيهي نذسجخ -:

ٔأرؼٓذ ثبالَزظبو في انذساسخ ٔانجذش اَزظبيب

رخظض -:

كبيال  ،كًب أرؼٓذ ثئرجبع انمٕاَيٍ انجبيؼيخ ٔنٕائذٓب َٔظًٓب ثكم دلّ .
االسى -:
انزٕليغ -:
* ثيبَبد رسزٕفي ثًؼشفخ انًخزظيٍ ثئداسح انذساسبد انؼهيب ثبنكهيخ :
 ربسيخ يٕافمخ يجهس انمســـــى ػهٗ انزسجيم -: ربسيخ يٕافمخ نجُخ انذساسبد انؼهيب ٔانجذٕس -: ربسيخ يٕافمخ يجهس انكهيـــــــــــــــــــــــــــخ -: نجُخ اإلششاف -:أ.د/

انٕظيفخ :

أ.د/

انٕظيفخ :

أ.د/

انٕظيفخ :

جٓخ انؼًم -:
جٓخ انؼًم -:
جٓخ انؼًم -:

 -ػُٕاٌ انشسبنخ ثبنهغخ انؼشثيخ -:

 -ػُٕاٌ انشسبنخ ثبنهغخ اإلَجهيزيخ -:

 نغخ انشسبنخ  -:اإلَجهيزيخ انزخظض انؼبو - :انًخزض

انزخظض انذليك ( انشؼجخ ) -:
يذيش اداسح انذساسبد

 انزخظض ثبنهغخ اإلَجهيزيخ -:ٔكيم انكهيخ

سئيس يجهس انمسى
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ػًيذ انكهيخ

