 الرسالة ( :الماجستير /
دكتوراه )
 التخصص..................... :

((نموذج تقرير الصالحية))
 للطالبـه......................................:
.
 القسم العلمي..................... :

 الجنسية.......................:

تاريخ موافقة الكلية على القيد202 / / :
202 /
/
 تاريخ موافقة الجامعة على القيد:202 /
/
تاريخ الموافقة على التسجيل " مجلس الدراسات" :
عنوان الرسالة ( باللغة العربية ):ـ "" .........................................................................
عنوان الرسالة ( باللغة االنجليزيه )":
"..............................................................................
م

التوقيع

االســــــــــــــــــم

1

أ.د......................................... /

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

2

أ.د.........................................../

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

*لجان اإلشراف المشترك:يمكن زيادة لجنة اإلشراف إلى ( )5أعضاء لرسائل الماجستير وذلك في حالة وجود أكثر من مشرف أجنبي فيكونوا بصوت واحد.

مقترح لجنة الحكم والمناقشة :
االسم
م

الكلية

الجامعة

الوظيفة

1

أ.د.............................. /

أستاذ  ".......................................رئيسا"

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

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

2

أ.د............................... /

أستاذ...........................................

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

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

3

أ.د............................... /

أستاذ ...........................................

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

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

4

أ.د............................... /

أستاذ .........................................

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

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

رئيس لجنة الحكم والمناقشة :
االسم :ا.د................................ /
أ.د /المشرف علي الرسالة :أ.د .................................. /
أ.د /رئيس القسم  :أ.د ............................... /
وكيل الكلية للدراسات العليا
أ.د /يحيي عبد الجليل عبد الخالق

يعتمد أ.د /عميد الكلية
أ.د .طارق مصطفى محمد على

اإلدارح العبهخ للذراسبد العليب ّ الجحْث

قسن .............

إقـــــــــــــــــزار ( تحكين )
1

ًقز ًحي الوْقعيي أدًبٍ (أعضبء ُيئخ الحكن ّالوٌبقشَ) على فحص رسبلخ ( الوبجيستيز /الذكتْراٍ )
الوقذهخ هي الطبلت  ....................................... /ثقسن  ..............ثأًَ ال تْجذ صلخ قزاثخ ثيٌٌب
أّ ثيي أحذًب هع الطبلت حتى الذرجخ الزاثعخُ ّ ،ذا إقزار هٌب ثذلك.

أعضبء الِيئخ :
التْقيع

اإلسن
-1
-2
-3
-4

يعتوذ ،،،

ّكيل الكليَ

رئيس هجلس قسن ..........

لشئْى الذراسبد العليب ّالجحْث

أ.د....................... .

أ.د....................... .

اإلدارح العبهخ للذراسبد العليب ّ الجحْث

قسن .............
إقزار (تحكين) عذم تضبرة الوصبلح لعضْ ُيئخ التذريس هع طبلت الذراسبد العليب
الزقن القْهى ......................./

أسن الطبلت ........................ /
2

التخصص .......................... /

الذرجخ العلويخ الوسجل لِب ............. /
تبريخ القيذ للذرجخ ......... /

عٌْاى الزسبلخ ....................................................." /

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.
الوقز ثوب فيَ
اإلسن  /أ.د....................................... .
الذرجخ .......................................... /
التبريخ .......................................... /
التْقيع .......................................... /
اإلدارح العبهخ للذراسبد العليب ّ الجحْث

قسن .............
إقزار (الطبلت)عذم تضبرة الوصبلح ثيي طبلت الذراسبد العليب ّ عضْ ُيئخ التذريس ( تحكين )
أقز أوب ............................ /
المقيذ ثبلذراسبد العليب ثذرجخ .................................... /
ثأوه ال يىجذ أي رضبرة مصبلح ثيىً و ثيه السبدح أعضبء لجىخ اإلشزاف المىضح ثيبوهب ثعذ و هم :
3

 .1ا.د.............................................../
 .2ا.د................................................/
 -1ا.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.
الوقز ثوب فيَ
اإلسن .............................................. /
الذرجخ ............................................ /
التبريخ .......................................... /
التْقيع .......................................... /

4

