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تعيين مشرف وإقرار خطة مشروع رسالة جامعية
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مكان العمل ............................................................................................:
التخصص................................................................................................. :
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عدد األبحاث المنشورة في أخر ثالث سنوات( :
)
عدد الطلبة المسجلين لــديـــــــه ( :
 دون استثناء
 استثناء
طبيعة اإلشراف:
التوقيــع.......................................................................................... :

االسم:
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الرتبة األكاديمية........................................................... :
مكان العمل....................................................................:
التخص ص................................................................ ......:
عدد األبحاث المنشورة في أخر ثالث سنوات) (:
)
عدد الطلبة المسجلين لـديــه ( :
طبيعة اإلشراف  :استثناء  دون استثناء
التوقيع............................................................................ :

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

التخصص الدقيق للرسالة:
تاريخ تقديم ندوة حول خطة الرسالة:

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

............ ................................................................................................................................................
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عنـوان الــرسالـة ( :باللغة التي كتبت بها الرسالة):

الـعنــــــوان  ( :مترجما ً إلى اللغة العربية أو اإلنجليزية):

المخصصات المالية التي تحتاجها الدراسة (إن وجدت) ،ويرفق كشف تفصيلي بها .المبلغ:
 دعم دراسات عليا  دعم بحث علمي.
مصادر التمويل المالي  :ال يحتاج إلى دعم مالي
ما هي الجهة....................................................................................:
 دعم مصادر أخرى:
 مقدار الدعم المطلوب ......................................... ........................ .................................... .................... :
توصية لجنة الدراسات العليا في القسم :
 غير موافق

 موافق

رقـم الجلسة:
رقم القـرار...................................... :
توقيع رئيس اللجنة . ................................................................ ................................................ :
......................................

التاريخ:

تنسيب لجنة الدراسات العليا في الكلية /المعهد:
 غير موافق
 موافق
/
رقم الجلسـة:ـــــــــــــــ التاريخ/ :
رقم القرار:ـــــــــــــــــــــــــــــ
توقيع رئيس اللجنة :ـــــــــــــــــــــــــ
الوثائق المطلوب إرفاقــهــا:

/

/

.

قـرار مجلــــس كلية الدراسات العليا:
 غير موافق
 موافق
رقم الجلسة:ــــــــــــ التاريخ/ / :
رقم القرار:ـــــــــــــــــــــ
توقيع رئيس المجلس:ــــــــــــــــ

 – 1أنموذج رقم ( )1/7تعيين مشرف وإقرار خطة مشروع رسالة جامعية.
 – 2أنموذج رقم ( )2/7عدم ممانعة لتعيين مشرف وإقرار مشروع رسالة جامعية.
 – 3أنموذج رقم ( )3/7اإلشـراف لكـل مشــرف.
 – 4أنموذج رقم ( )4/7أسماء أعضاء هيئة التدريس في القسم وإشراف طلبة الماجستير في القسم.
 -5ي رفق الطالب خطة مشروع رسالته أو أطروحته متكاملة على أن تتضمن ما يلي حسب المادة (/46الفرع ج) من تعليمات الدراسات العليا:
 عنوان الدراسة.
 مشكلة الدراسة وأهميتها وأهدافها.
 الدراسات السابقة.
 منهجيـة البحث.
 قائمة المراجع والمصادر.
 -6يُرفق الطالب كشفا ً تفصيليا ً لمستلزمات الدراسة( :مختبرات ،مواد ،أجهزة تحليل ،برمجيات) مع بيان المتوفر وغير المتوفر (إن وجدت).
 - 7يُرفق الطالب كشفا ً تفصيليا ً بالمخصصات المالية التي تحتاجها الدراسة (إن وجدت).
حورية/خمس 2008/12/18م)
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