
 

 21نموذج رقم : د ع )  
     )  

 

 مشروع بحث رسالة علمية وتعيين مشرف
 

 والطلب المقدم البيانات –أوالً 
 

 ................................:. اجلنسية....................... .اجلامعي:الرقم  : ......................................................  اسم الطالب

 .......................... العلمية : الدرجة.............................  :القسم: ................................................................ الكلية
 ..................................................) إن وجد ( : الدقيق التخصص...........................................................الربنامج إسم

 باملقررات           املقررات والرسالة                               مسار  الدراسة يف الربنامج :
 هـ41من العام اجلامعي.........         الثاين                    األول     امج مع بداية الفصل الدراسيتاريخ التسجيل يف الربن

 :.................العنوان :........................ حتدد اسم جهة العمل غري موظف ،   موظف    حيدد ما إذا كانت الطالب من إحدى الفئات:
 

 أجلها دراسيا سابقاً:عدد الفصول اليت 
 هـ41 ....... من العام اجلامعي:...............  . الفصل الدراسي3ـ  ه41 .......من العام اجلامعي:............... .الفصل الدراسي 4
 هـ 41 ......... امعي:من العام اجل ............... . الفصل الدراسي1  هـ41....... : من العام اجلامعي.............. .الفصل الدراسي 2

 هـ41.....  الثاين  من العام اجلامعي  :     األول  الفصل تنتهي املدة الالئحية دون احتساب التأجيل بنهاية الفصل الدراسي :
 

بطلب تسجيل مشروع حبث وتعيني مشرف على :............................................................................................أتقدم أنا الطالب
 .....................................................................................................................................................حبثي:

 هـ     41التاريخ    /    /    ......................................    التوقيع :

 غري مطلوب                            جيتاز مل                         اجتاز            اجتياز االمتحان الشامل
 ..................................................................................................................................  عنوان الرسالة : باللغه العربية

...................................................................................................................................................................... 
 ..................................................................................................................................................  باللغه اإلجنليزية

...................................................................................................................................................................... 
 اإلشراف :

 

 التخصص اسم المشرف / المشرفين م
)أستاذ الدرجة العلمية 

 مساعد،أستاذ مشارك ،أستاذ (
عدد الرسائل التي 
 يشرف عليها حالياً 

 صفة اإلشراف
 )أساس ، مساعد(

 الجهة التي يعمل بها

1       
2       
3       

 ( إن وجد  :44أسباب كتابة الرسالة بلغة غير العربية )المادة  - أ

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

 
 
 
 
 
 
 
 

  

1/3 



 

تابع نموذج رقم : د ع )  
21      )  

 

 

 

 

  

 : القرارات اً ينثا

 توصية مجلس القسم  :

 

هـــ  علــى مطــة مشــروع حبـــث 41وتـــاريخ     /    /     ..........................جبلســته رقــم  ..............................أوصــى سلــم قســم 
........................ الرقم اجلامعي :  .....................................................................................طالب الدراسات العليا / 

( ..............................................................................................بعنـــــــوان) ...................................... يف برنـــــــامج
 ............................................................................................................................وبإشراف مقرتح من سعادة : 

    .هـ41التاريخ :       /    /    .................... التوقيع : ............................................سـم : رئيم القسم :اال 
 توصية مجلس الكلية :

هـ  على مطة مشروع 41 املنعقدة يف تاريخ    /        /    ....................... جبلسته رقم .............................. أوصى سلم الكلية
يف  ...................الــــــرقم اجلــــــامعي : ........................................................................  حبــــــث طالــــــب الدراســــــات العليــــــا / 

 (..................................................................................................)  بعنوان...................................... برنامج
 ............................................................................................................................وبإشراف مقرتح من سعادة : 

 .هـ41التاريخ :       /   /     .....................التوقيع :.................................................لكلية :االسـم : عميد ا
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 مالحظات : 
 :جيل مشروع الرسالة يشترط لتس

 إجتياز خمسين في المائة على األقل من المقررات الدراسية وبمعدل تراكمي اليقل عن  )جيد جيدا ً(.                                   -

 إن اشتمل اإلشراف على أكثر من عضو يحدد المشرف الرئيس والمساعد ونسبة اإلشراف لكل منهم .  -

 طة تكتب بلغة أخرى غير العربية ، يقدم طلب بذلك يتموفقا للمادة الرابعه واألربعين إذا كانت الخ  -

 الموافقة عليه من مجلس الجامعة بناء على توصية مجلس القسم وعمادة الدراسات العليا.            

 اجتياز االمتحان الشامل للدكتوراه. -
 

 المرفقات :

 زية .خطة البحث حسب النموذج المخصص لذلك مرفقة ملخص باللغه العربية واالنجلي 

 .السيرة الذاتية للجنة اإلشراف حسب النموذج المرفق 

 . السجل األكاديمي للطالب 

 
 *   ملف الطالب بعمادة الدراسات العليا
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 بيان عن حالة عضو هيئة التدريس المرشح لإلشراف رسالة ماجستير / دكتوراه 
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 ........................................................................................................................................................................................................................................................................: االسم .4
 .......................................................................................................................................................................................................................................................................:اجلنسية .2
 ................................................................................................................................................................................................منها: الدكتوراه ىاجلامعة اليت حصل عل .3
 أستـــاذ . مشارك                  أستاذ  أستاذ مساعد               العلمية:             الدرجة  .1
 .....................................................................................................................................................................................    :علمية درجة آمر تاريخ احلصول على  .5
 ...............................................................................................................................................................................................................................ام :ـــلتخصص العا .6
 ......................................................................................................................................................................................................................................ق :ـالتخصص الدقي .7

 ..............................................................................................................................................................................................:  حالياً  هاعدد الرسائل اليت يشرف علي .8
 ............................................................................................................................................................: سابقاً  تري اليت أشرف عليهاـعدد رسائل املاجس .9

 ...................................................................................................................................................................................اليت أشرف عليها : الدكتوراهعدد رسائل  .41
 ...............................................................................................................................................................................................................: * رهاـعدد األحباث اليت مت نش .44
 .....................................................................................................................................................................................  :**حالياً ة اليت يعمل هبا ـاملؤسسة العلمي .42

 .....................................................................................  الرمز الربيدي : ..................................................املدينة :  ..............................   : ص.ب رشحعنوان امل .43

 ..................................................................................الربيد االلكرتوين :  ...............................................جوال :  ..............................هاتف :           
 . املرشح لإلشرافقبل  االستمارة من أتعب

 .......................................................................................................التوقيع : ...............................................................................................................................................االسم :
 .......................................................................................................................................................................................................................:  القسم املختص رئيم

 .ثبالبحو ترفق قائمة * 

  .تذكر اسم الكلية اليت يتبعها العضو و اسم اجلامعة * 
 * ترفق مع منوذج مشروع حبث أو يف حالة تعيني مشرف بديل.
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 اإلطار العام ونموذج كتابة خطة البحث

   

 

 أوالً : الغالف 
 يف النموذج باللغتني العربية واالجنليزية.البيانات األساسية للغالف كما هو 

 

 ثانياً : ملخص البحث  
باللغتني العربية واالجنليزية ويشمل على مجيع عناصر حمتويات اخلطة بامتصار حبيث اليتعدى امللخص صفحة واحدة 

 كلمة تقريباً كما يف النموذج.  251( مبعدل A4مقاس )
 

  Literature Review  ثالثاً: الدراسات السابقة
 )كما يف النموذج(واليت تبدأ يف صفحة جديدة حيث تشمل أهم ما أجنز من أحباث يف املوضوع حتت الدراسة. 
 

 Research Objectivesرابعاً : أهداف البحث : 
 يكون يف نقاط حمدده مع ذكر النقاط اجلديدة اليت سيتناوهلا البحث ومدى استخدامه كبحث تطبيقي إن أمكن.

 

 Methods and procedures رق إجراءات البحثخامساً : ط
 

 Utilization سادساً : أوجه االستفادة من البحث
 

 Cited References سابعاً : قائمة المراجع
ويتبع يف ترتيبها الرتتيب املتعارف عليه يف كل ختصص وذلك بتوجيه من القسم املختص واملشرف وجيب أن توحد 

 الطريقة يف نفم اخلطة.
 

 : ثامناً 
 يكون الرتقيم يف منتصف أعلى كل صفحة. .4

 تكون الطباعة خبط واضح على ورق أبيض وعلى وجه واحد فقط . .2

 ترتك مسافتني بني سطر وآمر . .3

 سم(.2.5يكون عرض اهلوامش األمرى )سم( على ميني الصفحة ، بينما 3.5يرتك هامش وقدره)  .1
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 ( 21رقم : د ع ) نموذجتابع 
General Framework of the Research Plan 

 

 

One: Cover  

Basic data of the cover in both Arabic and English as in the form. 

 

Two: Thesis abstract 
in both Arabic and English including all elements of the plan in short .It should 

be an A4 page of about 250 words, as in the form. 

 

    Three: Previous studies (Review of Literature) 

* (as in the form) It starts on a new page and includes the most important theses 

achieved in the topic under study. 

 

    Four : Objectives of the Thesis:  

    Objectives should be specific and in points with the provision of new point to  

be tackled. Mention how far the thesis can be applied. 

 

    Five: Methods and Procedures. 
    

 

   Six: Utilization  

 

 

   Seven: Cited References: 

   The order of references should be according to the common style in each    

   Major through guidance of the concerned department and the supervisor. 

   The method should be consistent in the plan.  

 

Eight : 

 

1. Page numbers in the middle and top of each page. 

2. Clear printing on white paper and on one side only. 

3. Two spaces to be left between lines. 

4. (3.5) Cm margin on the right and other margins (2.5 Cm). 
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