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 رقم الوثيقة  الدكتوراه الثبوتيات الالزمة لتسجيل رسالة  الرقم
 /D1/                                                  الطلب الخطي المقدم من الطالب مسجال  بديوان الكلية  1
 /D2/                        ( مسجال  بديوان الكلية  Seminar)             الم د ارس ة  إعالن  2
  تدقيق عنوان الرسالة باللغة العربية واإلنكليزيةكتاب يفيد ب  3
موقعة من الطالب والمشججججرئ ورايق القسجججج  وعميد    الدكتوراه خطة بحث مقدم للتسجججججي  ري  ر ة   4

 الكلية
/D3/ 

 /D4/ )توقيع رايق القس /عميد الكلية على ك  صفحة(   ( تسجي  البحثSeminar)            م د ارس ةمحضر  5
                                                     صورة مصدقة أصوال  عن وثيقة اإل ازة + وثيقة الما ستير  6
  وثيقة نجاح ري امتحان اللغة األ نبية للقيد ري  ر ة الدكتوراه  7
  )شرط للمناقشة(  ICDLشها ة الرخصة الدولية لقيا ة الحاسوب  8
 /D5/ بتسجي  الدكتوراه مملوءة بكارة خاناتها االستمارة الخاصة   9
  صورة عن البطاقة الشخصية أو  واز السفر  10
تعهد باإلشججرائ مع كتاب من القسجج /الكلية يبين عد  الرسججاا  المشججرئ عليها المشججرئ األسججاسججي   11

 والمشارك موقع من المشررين ورايق القس /عميد الكلية
/D7/ 

تعهد  + السجججججججيرة اللاتية للمشجججججججرئ األسجججججججاسجججججججي أو المشجججججججارك إ ا كان من خار  الجامعة مع كتابة   12
 باإلشرائ على الطالب

/D8/ 

 /D9/ قرار مجلق القس   13
 /D10/ قرار مجلق الكلية 14
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 رقم الوثيقة  الدكتوراهرسالة  لتشكيل لجنة الحكم علىالثبوتيات الالزمة  الرقم
 /D11/                                 إنهاء البحث مسجال  بديوان الكلية            م د ارس ةالطلب الخطي المقدم من الطالب من أ   إ راء  1
تقرير من األسجججتا ين المشجججررين )األسجججاسجججي والمشجججارك( بجامزية األوروتة للمناقشجججة والتوزيع مع  2

 ى التقريرتوقيع رايق القس /عميد الكلية عل
/D12/ 

 /D13/                           البحث مسجال  بديوان الكلية إنهاء سيمينار  إعالن  3
 /D14/ إنهاء البحث           م د ارس ة محضر  4
  ( إن و دت )وثيقة نجاح الطالب بالمقررات االستدراكية   5
قرار مجلق الجامعة بتسججججججي  البحث )للمطابقة مع الدكتور المشجججججرئ والمدة( على أال تق  المدة   6

إبقاء القيد لعام خامق ري تال موارقة مجلق  عن سججججججججنتين وأال تزيد عن أربع سججججججججنوات مع  واز  
 الجامعة على  لك

 

قرار مجلق الجامعة باإلبقاء على القيد لعام خامق أو اإليقائ إن و د + إيقائ التسجججججججججججججي  ري  7
 تال و و ه 

 

                                                                               نشجججججججججججججر بحةين من الرسجججججججججججججالة ري إتدو المجالت الجامعية المحكمة والمعتمدة أصجججججججججججججوال  )يتعلقان   8
 رسالته(بموضوع  

 

 /D15/ قرار مجلق القس   9
 /D16/   (.)يتضمن أعضاء اللجنة  قرار مجلق الكلية 10
نسخة عن األوروتة مطبوعة ومجلدة ومتضمنة ملخص وائ باللغة األ نبية على أن يت  تطابق   11

 العنوان بين قرار مجلق الجامعة بالتسجي  واألوروتة المررقة 
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 رقم الوثيقة  الثبوتيات الالزمة لمنح درجة الدكتوراه  الرقم 
 /D17/                               الدكتوراه مسجال  بديوان الكلية الطلب الخطي المقدم من الطالب من أ   منح   1
اإلرسججججججججججالية المو هة من عميد الكلية إلى أعضججججججججججاء لجنة الحك  ملرخة ومسجججججججججججلة بديوان الكلية+   

 استمارة تقرير عالمة تقيي  + استمارة تقرير صالتية الرسالة للمناقشة  
 (Ph.D-1)  

(Ph.D-2) 
 (Ph.D-3) واتد وبتوقيعه لك  عالمة المناقشة لك  عضو من أعضاء اللجنة بمو ب كتاب  2
 (Ph.D-4) استمارة تساب المعدل العام للدكتوراه موقعة من  ميع أعضاء اللجنة ومصدقة من عميد الكلية   3
                   موضججججح ا ريه المعدل  تقرير لجنة الحك  والمناقشججججة على رسججججالة الدكتوراه موقع من أعضججججاء اللجنة   4

 العام للدر ة
(Ph.D-5) 

                                                                                       محضجججججر الدراع لرسجججججالة الدكتوراه متضجججججمن ا النقاج والحوار اللف  رو أثناء الدراع موضجججججح ا ريه    5
اسججججج  الطالب واختصجججججاصجججججه وتاريا المناقشجججججة وعنوان الرسجججججالة والقسججججج  والكلية ومعدل منح الدر ة  

 وتاريا الدراع
/D18/ 

قرار مجلق الججامعجة بتسجججججججججججججججيج  الجدكتوراه و ررجاا بعج القرارات ري تجال و و مجا )قرار مجلق   6
الجامعة المتضجججججججججججججمن تعدي  العنوان + قرار مجلق الجامعة ب بقاء القيد + إيقائ التسججججججججججججججي ( +  

 وصول  رع الرسوم  
 

  صورة عن الهوية الشخصية )أو  واز السفر(  7
  )النسخة األصلية(   ةقب  أعضاء اللجنة ورايق القس /عميد الكليبيان إ راء التعديالت موقع من  8
  كتاب من المدقق اللغوف ب  راء التعديالت وصالتية الرسالة للطباعة )النسخة األصلية(  9
  قرار مجلق الشلون العلمية والبحث العلمي بتشكي  لجنة الحك  )وتعديله إن و د( 10
يكون تاريا النشجججججججججر قب  تاريا الدراع )النسجججججججججخة األصجججججججججلية أو وبق  وثيقة نشجججججججججر بحةين على أن   11

  األص (

قرار مجلق الشلون العلمية والبحث العلمي باعتما  المجلة ري تال كانت مجلة محلية أو عربية   12
 أو أ نبية غير معتمدة 

 

 /D19/ قرار مجلق القس    13
 /D20/   قرار مجلق الكلية 14
                                                                           المعدلة عن األوروتة مجلدة تجليد ا رني ا وموقعة من قب  أعضججججججججججاء اللجنة ومتضججججججججججمنة  النسججججججججججخة   15

بجاللغجة األ نبيجة على أن يت  تطجابق العنوان بين قرار مجلق الججامعجة بجالتسجججججججججججججججيج               ملخص وائ  
 واألوروتة المررقة  
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 الرقم:                                      /D1الوثيقة /                                       
 /    /    التاريخ:                                                                                                

                

 

 .............  عميد كلية  رالدكتو 
 

 .................... دكتوراه مقدمه طالب ال 
 .............................. :اختصاص   .................................: طالب في قسم

 بعنوان: الدكتوراه درجة أرجو التكرم بالموافقة على البدء بإجراءات التسجيل ل
 "العنوان العربي"

 "العنوان اإلنكليزي"
 بإشراف الدكتور: .......................................

 
 

               جزاكم هللا خير ا 
 

 مقدم الطلب                                                                           

 .......... الدكتوراهطالب 



                                                                        إدلبجـامعـــة   

  ........................ كـليـة  
                

 

 / D2الوثيقة /

 -(  Seminar           م د ارس ة )الن ـــــــــــإع-
  ......................... ........  في الدكتوراه لنيل درجة  بحث علمي  تسجيل ل          م د ارس ة عن إجراء  .............كلية  تعلن

 .................. ....  الدكتوراه لطالب " ................."  باختصاص
 بعنوان: 

 Simplified Arabic"العنوان العربي" 
 Time New Roman "العنوان اإلنكليزي"

 بإشراف  
                مشرف ا مشارك ا ......... والدكتور  ،              مشرف ا علمي ا......... الدكتور 

 . ............الساعة م  2020/   /   بتاريخالموافق  .... في يوم  ..........كلية وذلك في 
 ............   كلية دــــعمي                                                                                                                    

 الدكتور ...........                                                                                                                       
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 للتسجيل في درجة الدكتوراه   ةبحث مقدم خطة
 

 
 Thesis Title )باللغتين العربية واإلنكليزية(  البحثمشروع عنوان 

 الغنوان الج د فو الين ، ل لنوا                                                                                    عنوان الرسااااااولال فو الذي  الين منه م تنى تلنوا الرسااااااولاَّ  أ غر  لخص ى كناااااا ر تذ   ت  م]
منضااا م تو ل    كال(  3؛ )كن تنه م تنى حد د ال وهاااوأ  كلغود ( 2؛ )                         كن ي ون تيصااالو  عم توهاااوعى(  1ل )اآلت امراعي األتور 

لل ث  و             كن ي ون ترص  ( 5؛ )                                                                    كن ي ون قصااا را  ل در اات ون،  أ ون ايلوب  لوألف ور الرة باااا لصاااور     ا(  4؛ )                داخال  في توهاااوعى
 [َّو                                           لو احنوج الى اجراء تغدمل ف ى  ون  لك ت  ن  

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

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

 
 إعداد طالب الدكتوراه 

 ( الثالثي سماال)
 ....................................................................... 

 
 
 
 

 المشرف الرئيس  مشارك                                                        المشرف ال
 .................................                                                    ................................. 

 
 
 
 

 الهجري العام  العام الميالدي/
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 / D3الوثيقة /

 4من   2الصفحة  
 

 

جدمر  لولدراساااا  قو ذا لذهلثَّ                                                  ئا  فم ال ورئ   الى كن فنوك توهاااوعو  ك  تباااخلاهد  الى تهت]:  Introduction  المقدمة .1
تبااااودوب دراسااااا ال وهااااوأ، ت اااان ذا عذى  (  3،   )صنوةج لدراسااااوب سااااول ا(  2،   )                            ت ه دا  عوتو  عم تجول الهلث(  1)  تنضاااا م

 [َّتننهي لبؤال عوم يغهر عم ال   ذا( 4  ) ،فيا الهلث األف  ا النظرأا  النطه   ا ال نوقغا تم

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

 َََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّ
َََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّ
ََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّ 

  : Research  Problem  )Defining Research Topic((  مشـللة البحثتحديد موضـوع الرسـالة ) اختيار   •
الااطاارأاا   ] فااي  األ لااى  الاا ااطاااااااااااااااااااااااااااااااو   فااو  الاا ااوهاااااااااااااااوأ  حبااااااااااااااام اخااناا اااااااور  الااهاالاااااااث   خااراجاااااااى،   ن   اعاااااااداد                                        الااطااوأااااااال 

فاي يضاااااااااااااا   كن  الاهاااااااوحاااااااث  عاذاى  الاناااااااوجا ،  أاجااااااا   الاغاذا اي  الاغا ااااااال  تالاور  فاو  الا  اااااااااااااا اذاااااااا  ك   الا اوهااااااااااااااوأ   اخانا اااااااور 

 في ساه ل اخن ور توف  ل وهاوأ الهلث،   اعنهور  كن فيا الهلث سا  ون تلاااااااااااااااور ص اووى  تلس تي  ر  لوق  ل   لول صا ر
( 2؛ )ال وهااااااااوعوب الغذ  ا ال غ د  الني تلنوج الى ت ن ا عول ا(  1)ل نيودا اآلتي                                   ي باااااااانلباااااااام لطول  الدراسااااااااوب الغذ و كن م
ال وهاااااااوعوب  ( 4؛ )ال وهاااااااوعوب الني يصاااااااغ  الغاور عذى تودتو الغذ  ا(  3؛ )ال وهاااااااوعوب ال وتذا الني ال تهد  ت نغا

ساااااااااااااااااااااهااااااا ااااااال ال  الاااااااناااااااي  الااااااا اااااااوتضاااااااااااااااااااااا،  الااااااا اااااااوهاااااااااااااااااااااوعاااااااوب  جااااااادا ،   ااااااايا  جااااااادا ،  الضااااااااااااااااااااا ااااااا اااااااا                                                                   الاااااااواساااااااااااااااااااااغاااااااا 

 ال ت اا ذا الهلث     كن  ت  تالحظا   َّال وهااوعوب الني ي ااند حولهو ال ال ،  ال جد ا تم للاهو( 5؛ )األتر ف هوالى ح   ا 
تلدمدفو (  2ا(؛ )ت رأرأ)ناا ودا تهوةاار   ( 1)ل                                                           ت دتا كخرا،   ص و تغرض ال  اا ذا تهوةاار  َّ  لصاا ودنهو ورأ نون  عذى  تلنون 

 َّ[في تبوبالب
 ََََََََََََََََََََََََّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّ......................................................................................

 ..............................................................................ََََََََََََََّّّّّّّّّّّّّّ ََََََََََََََََََّّّّّّّّّّّّّّّّّّ
ََََََََََََََََََََََََََََََََََََّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّ َََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّ َََََََََََََََّّّّّّّّّّّّّّّ
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ا راز لغض الجواص  ك   ناايهو ، تم خالل؛ موهاا  تل  في  الي ر  ال   ا الغذ  ا  الغ ذ ا ل وهااوأ الهلث]  :أهمية البحث •

تصااااااال   لغض  ، ك   حل لغض ال  ااااااا الب الغذ  ا، ك  فو تنوفر تم ال غذوتوبساااااااد لغض الا راب في تو   و، ك ك  ةااااااارحه
 [َّاهوفا عذ  ا جدمد ، ك  تطوأر تنوق ، ك    ف ال نوأ عم لغض النيب راب ال طخ، ك  ال نوفج
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ــيا  • صطالق  افي تج وعا تلدد  تم الل وة  ال نط  ا د ر ال اهنا، تباااان دم  ن طا  ]  :Hypothesis  البحث  فرضـ

عندتو ،  عهور  تنم نا ودنهو تم قهل الهوحث حول تو منوقغى تم صنوةج لذهلث الين فو لصادد (ك  في لذ الحظا  النجرأ   
اليرهاا ا الهدمذا  أنوج   جود فرهاا ن مل    ،  تنم ع ذ ا ناا ودا اليرهاا ا ك  اليرهاا وب، تصااه  ع ذ ا اخنهورفو كسااوساا ا  فوتا

(Alternative Hypothesis )1H   الصيرأاك  اليره ا الغدت ا ك   الالفره ا (Null Hypothesis )0H]َّ 
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 َّ[                                            ي يضل كن تنض م األفدا  الغوتا ال نوقغا لذهلث]  :Objectives  هدف البحثأ •
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ــدراســـــــــــــا    .2 ــةالــ ــة(    المرجعيــ الســـــــــــــابقــ ــدراســـــــــــــا   لااااااخسااااااااااااااذو  )]  :Literature Review)الــ م ؤخااااااي  لم                       ا ا 

عذى الهوحث االوالأ عذى الدراسوب البول ا في توهوأ الهلث،  دراسنهو دراسااا ص ديا فوحصا،  (،  دتجهو ه م ال  دتا
لاااااهاااااااو،  تااااا اااااوأااااا اااااااو   قاااااااوةااااا اااااااا  نااااااااااااااااااايااااا اااااااا  الاااااهاااااااوحاااااااث  لاااااااولااااا اااااوهاااااااااااااااااااوأ،  أااااا  اااااااد  م  ناااااااااااااااااااذاااااناااااهاااااااو  تااااااادا                                                                        أاااااهااااا ااااام 

ايجاود  (  2؛ )تياودن الن رار في الهلو (  1ل )ال طو  في الهلاث في كترأم ته  م تنجذى صناوةج في   ،                   ت نصاااااااااااااارا  ل لنوافو
أبااااانط   الهوحث تم خالل الغرض لذدراساااااوب الباااااول ا كن مهرز  ،   ال باااااودوب ال  نغا لدراساااااا ال وهاااااوأ الين تم اخن ور  

 ا الدراساااااااااااوب الباااااااااااول ا لصاااااااااااور  عذ  ا صوقد  داللا النضاااااااااااج الغذ ي في توهاااااااااااوأ الهلثَّ  ته  الغذ  ا، ف نو نهو  قدراتى

 َّ[فيل تلدمد توق  الهلث تنهو؛ لن وتل الهلو  الغذ  ا  اسنا ور الوق 
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                                                       منغرض ف ى الهوحث الى ال نهج الين ساااااااااا باااااااااان دتى،  الغ   نا،  ]:  Materials and methodsمواد وطرائق البحث  .  3
  ال ااويااا تم ال نهج   ااون تااو ساااااااااااااا ذن تااى لااى الهااوحااث ،   تغااولجنهااو،  األد اب الني ساااااااااااااا باااااااااااااان اادتهااو  اله ااوصااوب ورق ج    

 [َّتم األس   ال واعد  ااجراءاب لذونول الى صنوةج عذ  ا سذ  ا
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عذى الهوحث كن يلرص عذى اصجوز للاى في الينر  ال لاادد  لى،  فيا منطذ  تنى ]جدولة مراحل البحث )الخطة الزمنية(:   .5

ال ، الوق  ال طذو                                                                                            زتن و  ل ل ترحذا تم تراحذى، مذن م ةاا صاا و  تني ي  كتوم ت اارفى، األتر الين يي د  في ات وتى في  كن يضاا  توق نو
لذنيااااااوناااااااااااااا اااااال    ال طااااااا  في  ك نااااااوء  نااااااولااااااا                           تجااااااول    في  يااااااختي  النيااااااوناااااااااااااا اااااال  فااااااي   تجااااااول  ا   ال ا ر ؛  لااااااول غذوتااااااوب   زح هااااااو 

ياا يااناارض  ال  تاالاااااااو لاااااااا،  اا اااااااو  ك ل  تاام  تبااااااااااااااااناا اا ااذاااااااا  تاا ااون  افاا اااااااا  كن  لااذاا ااطاااااااا  ماا نااوقاا   ال  الااهاالااو                                                                                         الاا ااوهااااااااااااااااوأَّ  فااي 
 [َّرالن    عذ هو  يطرك تو          ف ا را   صهوة ا،ف هو كن ت ون 

 اسم الطالب وتوقيعه 
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 )اسم وتوقيع(                                                                  )اسم وتوقيع( 
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 بحث علمي تسجيل ( Seminar)           م د ارس ة  محضر 
 

 2020/  /  :  تاريخ الجلسة •
   .......................................  أعد الجلسة: •

   :)باللغتين العربية واإلنكليزية(  البحثمشروع عنوان   •
.............................................................................................. ............ ......... 

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

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

 ............................................................................  :الدكتوراه ب  اسم طال  •
 المشرف المشارك:.................................   .....................................   المشرف الرئيس: •
 أعضاء  /      /:عدد األعضاء القائمين على رأس عملهم •
 ف ومخطط البحث:اهدأ •

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

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

 أهم النقاط التي سيركز عليها البحث •

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

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

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

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

.....................................................................................................................
 .....................................................................................................................
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 /D4الوثيقة /
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.....................................................................................................................
 .................................................................................................................... 

 :المناقشة •
 : من الحضور طرحت األسئلة اآلتية للبحثبعد أن قام الطالب بشرح الفكرة البحثية 

 د. ........................ •
 السؤال: -
 الجواب: -

 د. ........................ •

 السؤال: -

 الجواب: -
 د. ........................ •

 السؤال: -

 الجواب: -
 ........................د.   •

 السؤال: -

 الجواب: -
 د. ........................    •

 السؤال: -

 الجواب: -
 

 د. ........................ •
 السؤال: -

 الجواب: -
 د. ........................ •

 السؤال: -
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 الجواب: -
 

 المشرف الرئيس                                                                المشرف المشارك      
 )اسم وتوقيع(                                                                  )اسم وتوقيع(         

 
 :القسم/الكليةرأي مجلس  

اطلع مجلس القسم بجلسته رقم /       / المنعقدة بتاريخ       /       /      على السيمينار المقدم من قبل الطالب  
 ....... .................................................. : بعنوان ل أطروحة ماجستير لتسجي ................... 

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

 المقترح: 
 ❑  تعديالت جوهرية وإعادة العمل    ❑تعديالت جوهرية قبل التسجيل         ❑تسجيل البحث بدون تعديالت  

 

 التوقيع  أسماء الحضور م التوقيع  أسماء الحضور م
1   5   
2   6   
3   7   
4   8   
 عميد الكلية          رئيس القسم                                                                            

 )اسم وتوقيع(                                                                                   )اسم وتوقيع(  



 التعليم العالي مجلس

 جامعة إدلب
 / D5الوثيقة /

 9من  1الصفحة 

 

 دكتوراهة ساللر  استمارة مشروع بحث علمي 
 القسم األول : المعلومات االدارية

 .......................... ................ سم الطالب:ا -1
  ....................الدرجة الجامعية األولى التي يحملها: -2

 ...... ................ القسم:  -3

 ...... ..... ...........الكلية:  -4
 المقررات التي درسها: -5

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

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

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

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

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

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

 ..... .......................... ختصاص الدقيق:اال األستاذ المشرف : .................... -6

 ............. ...................ختصاص الدقيق:الا.....................  :كالمشرف المشار  -7

 باللغة العربية:  األطروحةعنوان   -8

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

 باللغة االنكليزية:   األطروحةعنوان   -8

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

 .. ........... مكان إجراء البحث: ............................................................... -9

 ........ ........................................................ الجهة الطالبة لمشروع البحث: -10

 . .......................................................الجهة الممولة لمشروع البحث: ........ -11
 . .................................................... الجهات المتعاونة في تنفيذ مشروع البحث: -12
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 جامعة إدلب
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 9من  2الصفحة 

 

 ... .............. ........................................................ تاريخ البدء )المقترح(:  -13
 مجمل نفقات مشروع البحث )وفق الجدول التالي( : -14

السنة   النفقات التقديرية
 األولى 

 السنة الثانية 
 )إن وجدت( 

 السنة الثالثة 
 )إن وجدت( 

 المجموع 

كلفة التجهيزات والبرمجيات  
 والمراجع المطلوب تأمينها  

    

نفقات تشغيلية واستهالكية 
)مواد،مطبوعات،صيانة، أجور  

عمال، أجور إنتقال داخلي  
 لألعمال الحقلية...الخ( 

    

     زيارات علمية
     أعمال حقلية و/ أومخبرية

نفقات أخرى لم تلحظ في البنود  
% من  5تتجاوز السابقة )ال 

 ميزانية المشروع(

    

     المجموع
  
 عنوان الطالب:................................................................................   -15

 اإللكتروني.............................................. هاتف جوال.......................... البريد 

 اسم الطالب: ................................. التوقيع: .......................................... 
 ................... التوقيع: ....................... اسم األستاذ المشرف :.........................

 .............. التوقيع: .............................  المشرف المشارك: ...................... اسم
 تاريخ تقديم الطلب    /      /  
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 دكتوراهالماجستير/ال لرسالة مشروع البحث العلمي معلومات تفصيلية حول مقترح القسم الثاني :

 :تثبت أصالة المشروعالمشكلة العلمية ومبررات مشروع البحث من خالل دراسة تاريخية مرجعية حديثة  -1
 المشكلة العلمية في مشروع البحث:  -1 -1

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

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

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

د   -2-1 ــ                                                                                                         الدراسة المرجعية لمشروع البحث وأهم المراجع ذات الصلة ) يتم التركيز على المراجع   الحديثة بهدف التأكــــــــــــ
 من أصالة الموضوع(:

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 مبررات مشروع البحث -3-1
 ................................................................................................................
 ................................................................................................................

 ................................ ................................................................................
 ................................................................................................................
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 9من  4الصفحة 

 

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

 

 البحث :    مشروع هدف -2
........................................................................ ................................................

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

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

 : لبحث والجهات المستفيدة منهاالنتائج التطبيقية المتوقعة من ا -6
 ........................................................................................................................
 ........................................................................................................................

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

 ................................ ........................................................................................ 
 )يذكر واحد أو أكثر حسب طبيعة البحث(: من البحث والمنتج المتوقع،حسب األولوية المباشر األثر -7

 في التنمية االقتصادية و/ أواالجتماعية:   -1 -7
 ................................................................................................................
 ................................................................................................................

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

 في توليد المعرفة المفيدة في التعليم:  -2 -7
.................... ............................................................................................

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

 في تشخيص مشكالت المجتمع:   -3 -7
 ................................................................................................................

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

 في زيادة المخزون المعرفي الوطني واالنساني:  -4 -7
.................................. ..............................................................................

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

 ( إن وجدتآثار أخرى) -5 -7
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 .................................................................................................................
 .................................................................................................................

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

 : طالبالكمية والنوعية لتحقيق هدف المشروع وبلوغ نتائجه المتوقعة من وجهة نظر ال مؤشرات ال -8
 ...................................................................................... ...................................

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

 ف مشروع البحث:المستخدمة في تحقيق هدمنهجية البحث والتقنيات والطرائق العلمية  -9

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

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

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

 : الالزمة الجراء البحث والمراجع  والبرمجياتالتجهيزات -10

 : المتوفرة في الجامعة والتي يمكن استخدامها الجراء البحث والبرمجيات التجهيزات -10-1
 مكان وجودها  و البرمجيات  التجهيزات 

  
  
  
  
 

متوفرة في الوغير    المتــاح اســــــــــــــتخــدامهــا لــدى جهــات أخرى الجراء البحــث   والبرمجيــات   التجهيزات   -10-2
 :الجراء البحث  الجامعة
 مكان وجودها  و البرمجيات  التجهيزات 

  
  
  
  
 :  الجراء البحث  المطلوب تأمينهاوالمراجع  والبرمجيات  التجهيزات  -3- 10

 ها موعد الحاجة الي التقديريةالقيمة  والمراجع  و البرمجياتتجهيزات اسم ال
 )ضمن البرنامج الزمني لتنفيذ البحث(
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   المجموع
 

  المخصصة للبحث: المواد المستهلكة -11
 السنوية  الكلفة  سعر الوحدة  الكمية  نوع المادة 

    
    
    
    
    

  المجموع
 

 : بما فيها أجور النقل أو مخبرية أعمال حقلية و/ -12

 
 نوع العمــــل 

 
 مدته الزمنية 

 ه تكلفت
 )بما فيه أجور النقل والعمال وخالفه( 

   
   
   
   

  المجموع 
 

    :)ان وجدت ( في اجراء البحث وجوانب هذا التعاون  طالبالجهات األخرى التي تتعاون مع ال -13
 أوجه التعاون  الجهة

  
  
  



 

 9من  7الصفحة 

 

                            اعتبارا  من تاريخ المباشرة  ...........البرنامج الزمني للسنة :                                                          البرنامج التنفيذي الزمنى لمشروع البحث -14
 رقم األشهر  األعمال التنفيذية

 النتائج المتوقعة حسب الفئة
 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 األعمال التفصيلية Categoryالفئة 

 - ( 1)مال التحضيرية األع -1
- 

             

جمع المعلومات  -2
 واالستقصاء الحاسوبي

- 
- 

             

 - (2)األعمال الحقلية  -3
- 

             

 - (2) األعمال المخبرية-4
- 

             

 - (3)زيارات التبادل العلمي-5
- 

             

 -النشر )تقارير فنية-6
 نشرات علمية( 

- 
- 

             

 - أعمال متفرقة -7
- 

             

 مواد وأجهزة ومعدات وخدمات مساندة…الخ(. يقصد باألعمال التحضيرية كافة األعمال التي يقوم بها الباحث للتحضير للبدء ببحثه )زيارات استطالعية، الحصول على مستلزمات البحث من (1)
  6م، أخذ عينات تربة من 2×1تحليل كيميائي لعينات مائية للشوارد الرئيسة، حفر أربعة خنادق بأبعاد  50والمخبرية بشكل كمي، على سبيل المثال: تنفيذ يطلب ذكر األعمال التفصيلية الحقلية  (2)

 م…الخ.  1مواقع وعلى ثالثة أعماق متساوية حتى 
 تحدد في الزيارات العلمية تواريخها، فتراتها، أماكنها. (3)

 . وفق محتوى األعمال والمدة السنوية للمشروع يمكن للباحث استخدام عدد الصفحات التي يراها إلعداد برنامجه التنفيذي مالحظـة:
 



 

 9من  8الصفحة 

 

                                                                                                    لمشروعا ميزانية اجمالي -15
                                             

 السنة
 البند 

 
لنفقة كنسبة مئوية في ل  القصوى  حدودال

 الميزانية 

 المجموع مالحظـــات  السنـــة
 

 الثانيـة  األولـى
 )إن وجدت(

 لثة الثا
 )إن وجدت(

  

      %35 نفقات تشغيلية واستهالكية-1

 زيارات التبادل العلمي -2

 ،..(مراسالتواالتصاالت)هواتف، 

15%      

      % 25 أعمال حقلية و/ أو مخبرية -3

      % 30 تجهيزات مكملة وبرمجيات-4

      %  10 نشر علمي -متفرقات-5

      %100 المجموع

  كلفة المشروع الكاملة ، للمدة المذكورة أعاله



 

 9من  9الصفحة 

 

 

، مع توضـــي   في أهمية البحث، وفيما ورد في بنود هذه االســـتمارةالرأي المفصـــل  يتضـــمن    قرار مجلس القســـم المخت   -16
 :للحكم على درجة انجاز المشروع  مجلسالمؤشرات الكمية والنوعية المعتمدة من ال

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

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

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

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

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

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

 

 قرار مجلس الكلية المخت :  -17
 ........................................................................................................................
 ........................................................................................................................

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

 البحث العلمي: العلمية و الشؤون  قرار مجلس   -18

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

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

 
 
 
 
 

 
 



  بــــامعة إدلـــــج
 ......... ة ــكلي

 Idlib University 

Faculty of   ....... 

 الرقم:                                    /D7الوثيقة /                                        
   /    /   التاريخ:                                                                                                  

                

 

 عميد كلية .............  رالدكتو 
 

 مقدمه الدكتور: ........................... المرتبة العلمية: ..............................
 ..............................................اختصاص: ........................  قسم:  

كم ددددددددددددددرا   ال دددالددد(: ..............................  العليدددا  ككتورا    أتعهدددد شددداعلددددددددددددددراا علي  دددالددد( الددددرا.ددددددددددددددددا. 
 لنيل كرجة الدكتورا  ...................... شاختصاص ................................  

                                                                       لرا عليها أصوًل  والمسجلة شموج( قرارا. مجلس الجامعة حتي هذا التاريخ هي:                              علم ا أن  عدك الر.ائل التي ا  
 ر.الة ماجستير/ككتورا  كم را رئيس.          -
   .  م اركر.الة ماجستير/ككتورا  كم را             -

 كما هو مبين في الجدول التالي:
ــ   ــــــــالــــــــب   م اســـــــــــــــ

 الماجستير/الدكتوراه
ــو   عنوان األ روحة نـــــــــــــــ

 األ روحة
نو  

 اإلشراف 
رق  وتاريخ قرار 
مجلس الجامعة 

 بالتسجيل 
 رقم/    /      1

 تاريخ   /  / 
 رقم/    /      2

 تاريخ  /  / 
 رقم/    /      3

 تاريخ   /   / 
 رقم/    /      4

 تاريخ   /   / 
 رقم/    /      5

 تاريخ   /   / 
 الدكتور المشرف  

 )اس  وتوقيع(
 عميد الكلية                                                                               القس  رئيس    

 الدكتور..............                      الدكتور...................                                               
 



 
  ........امعة ـــــج

 ......... ة ــكلي

 ........... University 

Faculty of   ....... 

                                                                                   /D8الوثيقة /
                 

 

 عميد كلية .............  رالدكتو 
 

 مقدمه الدكتور: ........................... المرتبة العلمية: .............................
 .......................................قسم:       اختصاص: ........................  

.........  ( الطدالد): ..............................دكتوراه أتعهدد اداراددددددددددددددراس تلا عدالد) الددرا ددددددددددددددا  العليدا  
 ......ااختصاص ...............  ......................الدكتوراه لنيل درجة   .كمشرس .................
 

 الدكتور المشرف  
 )اسم وتوقيع( 

 
 

 عميد الكلية مصدق   
 الدكتور.............. 

 



  جـــــامعة إدلــــب
 كليــة.............  

 قسم ............ 

 
Idlib University 

Faculty of ……….. 

Faculty Council  
 / D9الوثيقة /

 

 محضر الجلسة رقم )......(          
 2020 /    / تاريخ   ............من يوم   (...........)افتتحت الجلسة في تمام الساعة  

 

 موجــــز البحث 
 وجدول األعمال

 تفــاصيل المنـاقشــــــــــــة 

  الموضوع:
تسجججججحث  لمي لنيل   ث  

  لفججججج  ا ججججججج  جججججج جججججج را  درجججججججج   
.....................  ...

 ..طا ب............... ن
 :المرفقات

 ا طنب ا خطل -

 .ا ي ارس إلالن  -

 .ا ي ارس ممضر  -

 مخطط ا بمي -

ا ج ج  ججججججج    - لج   صجججججججججججججج ر  
 ا شخصث 

صجججججججججج ر  ل  مصجججججججججج      -
 ا  خرج

فجمج   - وثجثج ججججججج   جحجججججججا  
 ا نغ 

ك جا  لدج د ا رسجججججججججججججججا ج   -
لنث جججججججا  يشججججججججججججججر   ا  ل 
ا ججدججنججيججل ، ا ججيشججججججججججججججججر  

 وا يشر  ا يشارك.

 ا  نحنس  وحض ر    م  األلضاء:       ر ثس   ا     ر.......اف  مت ا حنس  لمض ر 
 . ................د.................، د..........................، ،د.............
   تغثب لدججذر:

 ججججججججججججججججججججججججججججججججججججججججججججججججججججججججججججججججججججججججججججججججججججججججججججججججججججججججججججججججججججججججججججججججججججججججججججججججججججججججججججججججججججججججججججججججججججججججججججججججججججججججججججججججججججججججججججججججججججججججججججججججججججججججججججججججججججججججججججججججججججججججججججججججججججججججججججججججججججججججججججججججججججججججججججججججججججججججججججججججججججججججججججججججججججججججججججججججججججججججججججججججججججججججججججججججججججج
محن    ألضججججججججججججججججججججاء  م   اطند ا  و   .................اج يع  ا ي ججججججج    ا خطل  ا طنجججججججب  ا ججججججج    را  طجججججججا جججججججب  لنى 

   ............... لاخ صججا"  ................  فل    ا     را   سججحث  لمي لنيل   ث  درج      ..................
 ببمي ل  ا ه:

   العنوان العربي"
   العنوان اإلنكليزي  

                                         مشجرفا  لنيثا ،  يا اطنع ألضجاء محن  ا  سج    إد بلحامد   .........  فل  نث    أسج ا .........لإشجرا  ا     ر  
 .ولنى ا ثب تثات ا يرف   ، سحث  ا بمي  ا ي ارس لنى خط  ا بمي وممضر 

 وبد  ا ي ا ش  وا ي او   ا  ر  ألضاء ا يحن  ماينل: 
  ث    ....................ا     را   طا ب  دنيل  ا بمي  ا تسحث     م ارس ا ي اف   لنى ما جاء فل ممضر   .1

   ببمي ل  ا ه:.................لاخ صا"  ................ فل  ا     را  درج  
   "العنوان العربي

   العنوان اإلنكليزي  

               مشرفا  لنيثا . إد بلحامد   ............فل  نث    ...........أس ا  ................... لإشرا  ا     ر 
  ى محن  ا كنث .هذا ا يمضر إ  رفع .2
لض      لض                    لض                    لض                       لض               

()اس  وت  ثع        )اس  وت  ثع(           )اس  وت  ثع(            )اس  وت  ثع(         )اس  وت  ثع(        
    

 رئيس القسم                                                                       
      الدكتور ...............                                                                          



  بــــامعة إدلـــــج
 ....... ة ــكلي

 ةــالكلي لســمج

 Idlib university 

Faculty of   ........... 

Faculty council  
 / D10الوثيقة /

 /    المتخذ بالجلسة رقم / /     رقم /ذو ال...... قرار مجلس كلية 
  م 2020/   /    هجري الموافق في  1442    تاريخ /

 2020/2021للعام الدراسي 
 

 ........... .............. للطالب    الدكتوراهرسالة    تسجيل  :الموضوع
 : المستندات

 . وفق القوائم المعتمدة من مجلس الجامعة الدكتوراه المطلوبة لتسجيل  الثبوتيات  -
 : وبعد االطالع على 

 م، والئحته الداخلية.  2019/ لعام 27قانون تنظيم الجامعات رقم / -

 : الموافقة علىمجلس الكلية   يقترحوبعد المداولة 

اختصججججا  بجامعججججة   لجججج   ................فججججي كليججججة ..........  ......... للطالجججج  الججججدكتوراه موضججججوا ر ججججالة تسجججججيل   •
 :بعنوان  ....................

 Simplified Arabic "العنوان العربي  "
 Time New Roman " العنوان اإلنكليزي "

، والدكتور                مشرف ا علمي ا ............اختصا   ........... في كلية   األ تاذ المساعدالمدرس/  ......الدكتور تسمية   •
 .للطال  المذكور دكتوراه على ر الة ال                           ........... مشرف ا مشارك ا 

ا في مقررات السنة األولى  /               نظر ا لنجاح/ه الدكتوراه على أن يتم قيد الطال /ة المذكور أعاله في السنة الثانية لدرجة  •
 للماجستير بنتيجة امتحانات العام الدرا ي    /      

 

 . القرار إلى المجالس الجامعية المختصة رفع  •

 
 

 أمين سر المجلس 
 ................ 

 
 

 رئيس المجلس 
   .........عميد كلية 

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

 
 

 

 

 

 



  بــــامعة إدلـــــج
 ............. ة ــكلي

 Idlib University 

Faculty of ……….. 

 الرقم:                                  /D11الوثيقة /                                       
  /   /   التاريخ:                                                                                              

                

 .................  عميد كلية  رالدكتو 
 

 ........................... الدكتوراه مقدمه طالب 
 طالب في قسم: .......................... اختصاص: ........................

 الموسوم بعنوان: الدكتوراه أرجو الموافقة على البدء بإجراءات إنهاء بحث 
 "العنوان العربي"

 "العنوان اإلنكليزي"

بموجب قرار م لس والمسرررر                    مشرررررف ا مشررررارك ا  ..، والدكتور.........              مشرررررف ا علم  ا...  ......بإشررررراد الدكتور 
بكترابرة    وقمر  كرافرة الت رارل العمل رة المتعلقرة برالبحرث،    ر  أنه            علمر ا أنني  20/    /   تراريخ   /    /  رقمال رامعرة 

 .األطروحة بشكلها النهائي القاب  للتداول
 ولكم جزيل الشكر 

 

 مقدم الطلب                                                                           

 ........ ............الدكتوراهطالب 



  بــــامعة إدلـــــج
 ...........  ةــكلي

 Idlib University 

Faculty of ………… 

 الرقم:                                 /D12الوثيقة /                                        
  /   /    التاريخ:                                                                                              

                

 

 كلية............. الدكتور عميد 
 

 مقدمه الدكتور: ........................... المرتبة العلمية: ..............................
 ..............................................اختصاص: ........................  قسم: 

 موسوم بعنوان: بحث لالمسجل   ........................... الدكتوراه طالب                    نحيطكم علم ا بأن  
العنوان العربي"""  

 "العنوان اإلنكليزي"

  العمليببة المتعلقببة بببالبحببث التجببار   كببا ببة  قببد هن    )  ،20/   /     تبباريخ  /     /  بموجببب قرار مجلا الجببامعببة رقم
 .القابل للتداول بكتابة األطروحة بشكل ا الن ائي ام، وق[(]للكليات العلمية

 يرجى التكرم باالطالع 
 

 المشرف العلمي                                                           المشرف المشارك

 .... الدكتور.............                                                    ....الدكتور............. 

 

 



                                                                        إدلبجـامعـــة   

  ........................ كـليـة  
                

 

 / D13الوثيقة /

 -(  Seminar           م د ارس ة )الن ـــــــــــإع-
 باختصاص  ............................... في الدكتوراه لنيل درجة  بحث علمي نهاءل           م د ارس ة عن إجراء .......كلية  تعلن

 .................. .... الدكتوراه لطالب    " ................." 
 بعنوان: 

 Simplified Arabic"العنوان العربي" 
 Time New Roman "العنوان اإلنكليزي"

 بإشراف  
                مشرف ا مشارك ا ......... والدكتور  ،              مشرف ا علمي ا......... الدكتور 

 . ............الساعة م      /  /    بتاريخالموافق  .............. في يوم  ..... ..........كلية وذلك في 
 ............   كلية دــــعمي                                                                                                                    

 الدكتور ...........                                                                                                                       



  بــــامعة إدلـــــج
  ...................... ةــكلي

 Idlib University 

Faculty of ………….. 

 /D14الوثيقة /

 رئيس القسم/ عميد الكليةتوقيع 
 3من   1الصفحة  

 

 بحث علمي  إنهاء( Seminar)           م د ارس ة  محضر 
 

 2020/  /  :  تاريخ الجلسة •
   .......................................  أعد الجلسة: •

   :)باللغتين العربية واإلنكليزية(  البحثمشروع عنوان   •
.............................................................................................. ............ ......... 

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

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

 ............................................................................  :الدكتوراه ب  اسم طال  •
 المشرف المشارك:.................................   .....................................   المشرف الرئيس: •
 أعضاء  /      /:عدد األعضاء القائمين على رأس عملهم •
 ف ومخطط البحث:اهدأ •

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

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

 Materials and methodsمواد وطرائق البحث   •

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

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

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

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

  المرجعية:  الدراسات واألبحاث •
 ...................................................................................................................



  بــــامعة إدلـــــج
  ...................... ةــكلي

 Idlib University 

Faculty of ………….. 

 /D14الوثيقة /

 رئيس القسم/ عميد الكليةتوقيع 
 3من   2الصفحة  

 

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

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

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

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

 :المناقشة •
 : من الحضور طرحت األسئلة اآلتية للبحثبعد أن قام الطالب بشرح الفكرة البحثية 

 ........................د.   •
 السؤال: -
 الجواب: -

 د. ........................ •

 السؤال: -

 الجواب: -
 د. ........................ •

 السؤال: -

 الجواب: -
 د. ........................ •

 السؤال: -

 الجواب: -
 د. ........................    •

 السؤال: -

 الجواب: -
 

 ........................د.   •



  بــــامعة إدلـــــج
  ...................... ةــكلي

 Idlib University 

Faculty of ………….. 

 /D14الوثيقة /

 رئيس القسم/ عميد الكليةتوقيع 
 3من   3الصفحة  

 

 السؤال: -

 الجواب: -
 د. ........................ •

 السؤال: -

 الجواب: -
 

 المشرف الرئيس                                                                المشرف المشارك      
 )اسم وتوقيع(                                                                  )اسم وتوقيع(         

 
 :القسم/الكليةرأي مجلس  

اطلع مجلس القسم بجلسته رقم /       / المنعقدة بتاريخ       /       /      على السيمينار المقدم من قبل الطالب  
 ....... .............. .................................... :بعنوان  لتسجيل أطروحة ماجستير/دكتوراه  ................... 

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

 المقترح: 
 ❑  تعديالت جوهرية وإعادة العمل    ❑تعديالت جوهرية قبل التسجيل         ❑بدون تعديالت  تسجيل البحث  

 

 التوقيع  أسماء الحضور م التوقيع  أسماء الحضور م
1   5   
2   6   
3   7   
4   8   
 عميد الكلية          رئيس القسم                                                                            

 )اسم وتوقيع(                                                                                   )اسم وتوقيع(  



  بــــامعة إدلـــــج
   .............ةــكلي

 قسم ............ 

 Idlib University 

Faculty of ……….. 

Faculty Council  
 /D15الوثيقة /

 محضر الجلسة رقم )......(          
 2020 /    /  تاريخ   ......من يوم   (....... )افتتحت الجلسة في تمام الساعة  

 

 موجــــز البحث 
 وجدول األعمال

 تفــاصيل المنـاقشــــــــــــة 

  الموضوع:
تشكككككككككككككك  ككككككك     ككككككك        
و  م كككة شكككككككككككككككك     ككك     كك   
    كككككككككككككككككككككككككك  كككككككككككككككككككككككككك كككككككككككككككككككككككككك     

 ................. لطة ب

 :المرفقات
  ككطككلكككككككب   ككمكك ككككككك    كك   -

 صةحب   عال  .
و كككككك  ككككككككككككككككككك   - إعككككككالر 

 إنهةء   ب ث.     س 
         س   . -
  ص    تخ ج. -
كككك كككككككة    سكككككككككككككككككككككةتككككككك     -

 .  مش ف  
ككككككك كككككككة   كككككك كككككككة كككككك  ككككككك    -

   ط وح   لم ة ش .
نسككككككككككككككخككك      ط وحككك    -

          . 

 ة  ل لس  وح            ع ةء:        ئ س          ....... ف   ت    لس        
............. ، ،..........................  ،................. ................ . 
   تغ ب  عكك  :

 ككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككك
  ................              طة ب  على   طلب   خطي   م         طلع    و   .................   مع  ع ةء   لس  

و  مسك ل          لس  ة ع     ................ ةخ صكة               شك               و  م ة شك             
        شكككك فة    ..........                        شكككك فة  علم ة  و          ........... إشكككك  د         ..............  تة  خ     ......       إ  ب

 : ع   ر           شة  ة  
 " العنوان العربي"
 " العنوان اإلنكليزي "

وبع    م ة شكك  و  م  و       ا   سككة   ،  إنهةء   ب ث وعلى   ثب ت ةت   م ف        سكك وبع   الطالع على    كك  
  ع ةء   م لس  ةيلي:

إنهةء   ب ث، وتش               و  م ة ش    مؤ ف         ةت         س   م  ف   على  ة  ةء في        .1
 :    ة     سمةؤ  

   صف     ة ع    كل     الخ صة    م تب    علم    الس   
1       
2       
3       
4       
5       
2. ..........  ل    آل             ة وفق   لطة ب   م                   ط وح             غ  ة               ة    تسم           

 .................... تة  خ .................. 

       م    إ ى   لس   كل  .  فع .3
ع                     ع                      ع                      ع                ع     

) س  وت   ع(          ) س  وت   ع(           ) س  وت   ع(              ) س  وت   ع(      ) س  وت   ع(    

 رئيس القسم                                                                       
      الدكتور ...............                                                                          



  بــــامعة إدلـــــج
   ......... ةــكلي
 ةــالكلي لســمج

 Idlib University 

Faculty of …………. 

Faculty Council  
 / D16الوثيقة /

 

 قرار مجلس كلية ...... ذو الرقم /    / المتخذ بالجلسة رقم /   / 
 م  2020هجري الموافق في    /  / 1442 تاريخ /   

 2020/2021للعام الدراسي 
 

 .الدكتوراه...........  : تشكيل لجنة الحكم والمناقشة لطالبالموضوع
 :المستندات
 .لتشكيل لجنة الحكم والمناقشة لطالب الدكتوراه وفق القوائم المعتمدة من مجلس الجامعةالثبوتيات المطلوبة  -

 :وبعد االطالع على

 والئحته الداخلية. ،  م 2019 ملعا /27قانون تنظيم الجامعات رقم / -

 : مجلس الكلية الموافقة على يقترحوبعد المداولة 
 بعنوان:الموسوم ..............للطالب  الدكتوراه  الموافقة على ما جاء في محضر سيمينار إنهاء بحث  .1

 Simplified Arabic" العنوان العربي  "
 Time New Roman"العنوان اإلنكليزي" 

................   اختصججججا   ب    /   /  تاريخ    /   بموجب قرار مجلس جامعة إدلب رقم /  بجامعة إدلب.......  في كلية  والمسجججججل  
 . .................اختصا   ..............في كلية ........... المدرس بإشراف الدكتور 

 :من الدكاترة التالية أسمائهم للطالب المذكور الدكتوراه لرسالة تشكيل لجنة الحكم والمناقشة  .2
 الصفة الجامعة الكلية  االختصا  المرتبة العلمية االسم م
1       
2       
3       
4       
5       

 

 . رفع القرار إلى المجالس الجامعية المختصة •
 

 أمين سر المجلس 
 ................ 

 
 

 رئيس المجلس 
 .............. عميد كلية 

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



  بــــامعة إدلـــــج
 ............. ة ــكلي

 Idlib University 

Faculty of ……….. 

 الرقم:                              /D17الوثيقة /                                         
 /    /   التاريخ:                                                                                             

                

 .................  عميد كلية  رالدكتو 
 

 ........................... الدكتوراه مقدمه طالب 
 طالب في قسم: .......................... اختصاص: ........................

 الموسوم بعنوان: الدكتوراه  منح درجةأرجو الموافقة على البدء بإجراءات 
 "العنوان العربي"

 "العنوان اإلنكليزي"

بموجب قرار م لس والمسرررر                    مشرررررف ا مشررررارك ا  ..، والدكتور.........              مشرررررف ا علم  ا...  ......بإشررررراد الدكتور 
  20/   /  تاريخ  /   / رقمال امعة 

               من ق ب   ل نة  التعديالت المطلوبة   بإجراء  وقم  ،  عن األطروحة بتاريخ ...................  ناقشرررر               علم ا أنني
 .                      وتدق ق األطروحة لغوي االحكم والمناقشة، 

 ولكم جزيل الشكر 
 

 مقدم الطلب                                                                           

 ........ ............الدكتوراهطالب 



  بــــامعة إدلـــــج
   ...................ةــكلي

 

 Idlib University 

Faculty of …………. 

 /D18الوثيقة /

 رئيس القسم/عميد الكلية                                                                                                       

 3من   1الصفحة  
 

 دكتوراه محضر دفاع عن رسالة 
   /  /   :تاريخ الدفاع
   ....................................  أعد الجلسة:

  :األطروحةعنوان 
.............................................................................................................

........................................................................................................... 
 والمؤلفة من الدكاترة 2020/ الموافق /......من يوم .......ساعة اجتمعت لجنة الحكم والمناقشة عند تمام ال

        رئيسا  .....                     د. •
       عضوا  ......                  د.   •
       عضوا    .......               د.   •

       عضوا               د. ........... •

       عضوا                د. ......... •
 :............التعريف بطالب الدراسات العليا الكليةعميد الدكتور  قامثم 

باألعضاء والحضور وأعطى الكلمة للمرشح إللقااء عار   ........بدأت أعمال لجنة الحكم بترحيب رئيس اللجنة 
 :الموسوم بعنوان الدفاع المتمثل بعر  تقديمي عن البحث 

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

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

............................................................................................................. 
 وسرد خاللها:

  Research Objectives هدف ومخطط البحث:أ
1-  

2-  
3-  

 Materials and methodsمواد وطرائق البحث 

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

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



  بــــامعة إدلـــــج
   ...................ةــكلي

 

 Idlib University 

Faculty of …………. 

 /D18الوثيقة /

 رئيس القسم/عميد الكلية                                                                                                       

 3من   2الصفحة  
 

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

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

 بطاقة المرجعية:ال
.............................................................................................................

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

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

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

 
 والتوصيات:  االستنتاجاتثم خلص الباحث إلى أهم  

1. ............... 

2. ............... 

3. ................ 

4. ............... 

5. ............. 

6. .............. 
 المناقشة:

 : من أعضاء لجنة الحكم  األسئلة اآلتية تم طرح  أطروحته نتائج بعر بعد أن قام الطالب 

 ........................د.   •

-  
 . ........................د •
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 انتهت بقرار لجنة الحكم من أجل وضع درجة األطروحةللتداول  / د 15لمدة /الدكتور رئيس اللجنة الجلسة  رفع
 :باقتراح

 ...........بتقدير/         /بدرجة باختصاص   ........درجة  .....منح طالب الدراسات العليا 
 

 تواقيع أعضاء اللجنة
 رئيس اللجنة               عضو                                          عضو                      

 
 
 

 عميد الكلية   
 



  بــــامعة إدلـــــج
   .............ةــكلي

 قسم ............ 

 Idlib University 

Faculty of ……….. 

Faculty Council  
 /D19الوثيقة /

 

 محضر الجلسة رقم )......(          
 2020 /    / تاريخ   ............من يوم   (...........)افتتحت الجلسة في تمام الساعة  

 

 موجــــز البحث 
 وجدول األعمال

 تفــاصيل المنـاقشــــــــــــة 

  الموضوع:
 ا ننننننن  ننننن ننننن  ا  طننننننن  ننننننن     مننننن ننننن 

.......................  
فننننننننن    ا ننننننننن  ننننننننن ننننننننن  ا  د جننننننننن   

........................ 
 :المرفقات

 ا طل  ا خط .  -
ا نننننن نننننن نننننن   - قنننننننا   نننننن نننننن ننننننن  

 وا م  قش .
صنننننننننننننن    م نننننننننننننننن قنن      -

 اإلج ز .
ا ن ننننننن من ننننننن   - من ننلننم  قننا  

 ب س يل ا ب ث.
ا ننننبنننن نننننننث   - منننن ننننلننننم  قنننننا  

 ا  لم  ب ش يل ا ل   .
 المننن  ا م ننن قشنننننننننننننننن    نننل  -

  ض  م  أ ض ء ا ل   . 
 اس م    حس ب ا م  ل. -
 بي ن إجناء ا    يالت. -
ا نننن نننن  ننننننن    صننننننننننننننننن    -  نننن  

 ا شخ ي .
األطنوح  وصنننننل اسننننن ال    -

 م  ا م  ب  ا من ز  .

    ل لس  وحض    ل م  األ ض ء:        ئيس   ا      .......اف   ت ا  لس  ب ض   
 . ................د.................، د..........................، ،د.............
   تغي  ب ننذ :

 ننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننن
أ ضنننننننننننننننننن ء م لم   ا منننننن   م   اطل  ا  و   .................اج مع  ا خط   ا طلننننن    ا ننننن     ا  طننننن  ننننن    لى 

 " ...............ب خ   ص "................ ف   ا      ا  د ج    م  ه................ 

ا شنوون ا  لمي  قنا       ا     وا م  قشن  ا مشن ل  بم ج  قنا  م لم كم  اطلع أ ضن ء م لم ا نسن   لى  
 .و لى ا ثب تي ت ا منفن  ،.................ت   خ  /....ا ب ث ا  لم   ق  /و 

 وب   ا م  قش  وا م او   اق نح ا س د  أ ض ء ا م لم م يل : 
وا م  قش    .1 ا      قنا        ف     ا      ا  د ج     .................  ا ط      بم  ا م افن   لى 

  ..........................." )"  ...............اخ   ص  وب  ج  ........ب ن ين       )
( ............) . 

 هذا ا م ضن إ ى م لم ا  لي .  فع .2

 
  ض                        ض                       ض                    ض                 ض 

)اس  وت قيع(        )اس  وت قيع(          )اس  وت قيع(                 )اس  وت قيع(       )اس  وت قيع(   
    

 رئيس القسم                                                                       
      الدكتور ...............                                                                          



  بــــامعة إدلـــــج
 ..... ة ــكلي

 ةــالكلي لســمج

 Idlib University 

Faculty of  ........ 

Faculty Council  
 / D20الوثيقة /

 

 /       المتخذ بالجلسة رقم / /     رقم /...... ذو القرار مجلس كلية 
  م 2020/   /    هجري الموافق في  1442    تاريخ /

 2020/2021للعام الدراسي 
 

 ..................   اختصاص  ............. ......في    الدكتوراه درجة   ...  .......  منح طالب الدراسات العليا :الموضوع
 :المستندات

 .وفق القوائم المعتمدة من مجلس الجامعة  الدكتوراه الثبوتيات المطلوبة لمنح درجة   -

 : وبعد االطالع على
 م، والئحته التنفيذية.  2019تاريخ  / 27قانون تنظيم الجامعات رقم / -

 :الموافقة علىوبعد المداولة يقترح مجلس الكلية 
اختصةةةةةةةةةةةةةةاص    ...........في    الةدكتوراه درجةة    .........الطةالةب    بمنحالموافقةة لل  قاار لجنةة الح م والمنةاق ةةةةةةةةةةةةةةة   .1

 (............( وبدرجة ).........بتقديا لام )  ............

 .رفع القاار إل  المجالس الجامعية المختصة .2

 
 

 أمين سر المجلس 
 ................ 

 
 

 رئيس المجلس 
 ............. عميد كلية 

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

 
 



 جامعة إدلب

  نموذج مراسلة                              ...................كلية

                                                                     

 
 السيد الدكتور.................................... 

 /          /       العلمي رقم..............تاريخالشؤون العلمية والبحث                بناء  على قرار  

 أطروحة الدكتوراة(-في لجنة الحكم على )رسالة الماجستير                       المتضمن تسميتكم عضوا  

 . .......................... كلية:  في .قسم: ....................من   ..........................................للطالب: 

 بعنوان:
 ..........................................................................................................................

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

 . الدكتور: ................................. المشرف العلمي

 . : ...............................المشرف المشارك الدكتور

 رف  ل االالالالال اار رفي لال صالالالالالالدا ة تفاي هتييادا   (Ph.D-1)يرجى بيان رأيكم في صالالالالالاليس لةراالالالالالاةس لةارفتس رف  ل االالالالال اار  
(Ph.D-2)  :ع ى أن هوزي لةترجات كاآلهي 

 (.Ph.D-2( درجس من أصل لةعامس لةك يس ة تييم لألطررلس رف  ل ا اار  )40خصص )   ه    ͟͟

 (.Ph.D-3( ةاجريات لةتفاي عن لةرااةس أر لألطررلس رف  ل ا اار  )50)خصص    ه    ͟͟

رف   سفي مج س عربيس أر عاةايس محكا( درجات ة نشالالالالالالالالالر  10)أر  في مج س مح يس محكاس  ة نشالالالالالالالالالر ( درجات5)خصالالالالالالالالالص    ه    ͟͟
 (.Ph.D-3ل ا اار  )

                                                          ( يوما  من تاريخ اسلتال  الرسلالة أو ارطروحة ليتم تحديد موعد 14( إلى عميد الكلية خالل مدة )Ph.D-1ترسل  اسسلتمارة )
 دوره إلى رئيس لجنة الحكم ويفتح المغلف بعد اسنتهاء من المناقشة عند وضع العالمة.بليسلمها  المناقشة،

 شاكرين تعاونكم 

 . الكلية: ............................عميد                                                            

 . التوقيع: ..............................                                      

 ة  ولصل مع إدلر  لةك يس: 

 فاكس:......................................  ..هاهف:..............................................



 جامعة إدلب

 (Ph.D-1)استمارة                            ............ كلية
 

 تقرير عضو لجنة الحكم 
 لدفاع"لالرسالة أو األطروحة  صالحية"

 
 بجامعة إدلب .......................... الكلية:....................... الطالب: 

  الرسالة: عنوان

 "العنوان العربي"
"العنوان اإلنكليزي  "  

. نقاط القوة: 1
..................................................................................................................................................

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

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

 . نقاط الضعف:2
..................................................................................................................................................

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

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

 تؤجل إلجراء تعديالت(: -وضة مرف -. صالحية الرسالة للمناقشة )صالحة3
..................................................................................................................................................

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

   . من تاريخ استالم األطروحة أو الرسالة   أسبوعيندة خالل م( إلى عميد الكلية  Ph.D-1                ت سلم االستمارة ) -

 عضو لجنة الحكم 

 .............. الدكتور                                                                                              

 التوقيع:                   



 جامعة إدلب 

  (Ph.D-2)استمارة                                       ...........كلية

 
 تقرير عضو لجنة الحكم قبل الدفاع

 "عالمة الرسالة أو األطروحة قبل الدفاع"
  الطالب: ....................................... اسم 

 . الكلية: ............................................

  ...........................................................................................................الرسالة: عنوان
................................................................................................................. ......... 

 . .................................المشرف: ......... الدكتور

 .... .باإلشراف: ............................الدكتور المشارك 

 (: 2( موزعة وفق الجدول)40درجة من أصل ) ..........عالمة الرسالة أو األطروحة قبل الدفاع:.........................

 الرسالة قبل الدفاع للكليات التطبيقية( توزيع النقاط المعتمدة لتقويم 2جدول )

 النقاط المعتمدة لتقويم الرسالة قبل الدفاع 
الدرجة  الدرجة الممنوحة 

 كتابة       رقما   العظمى
  ومناقشاااااااة النتا ت التإ توصااااااال إلي ا  أهمية البحث من حيث المسااااااااهمة العلمية والحدا ة

 المرشح
  20 

 10   وتحليل النتا ت البحثث ودقة تصميم حالمن جية العلمية للب
 5   العلمية( استخدام المصطلحات -أسلوب العرض-جودة الرسالة )اللغة

 5   ضمن الرسالة( تطابق مع العرض -الحدا ة -)التنوع المراجع العلمية
 : (درجة 18درجة أواقل من  38تعليل سبب منح العالمة )فإ حال كانت أكثر من  -

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

ُُُُتُسلمُاالستمارةُ) - ُ ُُ ُ ُُ ُُُ ُ ُPh.D-2ُإلىُعميدُالكليةُأوُنائبُالعميدُللشؤونُالعلميةُفيُمغلفُمغلقُقبلُجلسةُالمناقشة).ُ 
 عضو لجنة الحكم 

 االسم:  

 التوقيع:              



 جامعة إدلب 

   (Ph.D-3)استمارة                                       ............ كلية
 

 تقرير عضو لجنة الحكم
 " عالمة الدفاع عن الرسالة أو األطروحة"

 . الطالب: ........................................ اسم 
 . الكلية: ............................................

 . .......................................................................................................... الرسالة:عنوان 
............................................................................................................ .............. 

 ...........................................  المشرف: الدكتور
 .... .............................باإلشراف:  الدكتور المشارك 

 (:   4)الجدول ( موزعة وفق 50درجة من أصل ) ......األطروحة: ........................عالمة الدفاع عن الرسالة أو 
 ( جدول توزيع النقاط المعتمدة لتقويم الدفاع عن الرسالة4جدول )

 الدرجة العظمى  الدرجة الممنوحة  النقاط المعتمدة لتقويم الدفاع عن الرسالة
        كتابة           رقما   

 20           تمكن المرشح من عرض رسالته وجودة تقديمه   
 30         25                                المطروحة  إلمام المرشح واستيعابه لبحثه وإجابته عن األسئلة 

 ( درجات، حيث تخصص درجات النشر وفق اآلتي:10درجة من أصل ).................................النشر: 
 (5+5ين بحثي) محكمة محليةفي مجلة في حال نشر بحث / درجات 5/ -
 . وجود براءة اختراعأو في حال  محكمةعالمية مجلة  في في حال نشر بحث/ درجات 10/ -

  الدرجة النهائية للرسالة أو األطروحة:

 عضو لجنة الحكم 

 االسم:  

                                                         التوقيع              

 طروحة األ ( جدول توزيع الدرجة النهائية للرسالة أو5) جدول

 الدرجة  الدرجة الممنوحة                              

 العظمى

 المستحقة الدرجة

 /درجات 10/ عالمة النشر درجة /50/ المناقشةعالمة  درجة /40/ األطروحة عالمة 
        كتابة         رقم ا        كتابة         رقم ا        كتابة         رقم ا

100 

        كتابة         رقم ا 

 

 

       



 جامعة إدلب 

  (-4PhD)استمارة                                    .............. كلية

 عميد الكلية                                   رئيس القسم 
  ....................                                                                     .................. 
 

 الدكتوراهلدرجة  المعدل العاماستمارة حساب 
 معلومات عن الطالب

  تاريخ الدفاع   الثالثي االسم 
  اختصاص   كلية  ال

 (الرسالة)عالمة حساب معدل 
 عالمة تقييم األطروحة:  -أ

 األطروحة
 النشر في مجلة 

 محلية محكمة  
 النشر في مجلة 

 العالمة النهائية الرسالة عربية أو أجنبية محكمة  

5 10 40 
50 

        كتابة         رقم ا
      رئيس اللجنة د. 

      عضو د. 
      عضو د. 
      عضو د. 
      عضو د. 

   متوسط عالمة تقييم األطروحة
 عالمة المناقشة:-ب

 

 المناقشة 
 )الدفاع عن األطروحة( 

 (  50النهائية للمناقشة )العالمة 
        كتابة         رقم ا

   د.رئيس اللجنة  
   عضو د. 
   عضو د. 
   عضو د. 
   عضو د. 

   المناقشة متوسط عالمة  
 

 العالمة النهائية للرسالة 
 ( المناقشة+ معدل  األطروحة تقييم )معدل 

        كتابة         رقم ا
  

 

 رئيس اللجنة                        عضو          عضو                                   عضوعضو                    
 )اسم وتوقيع(                         )اسم وتوقيع(           )اسم وتوقيع(                    )اسم وتوقيع()اسم وتوقيع(        



 جامعة إدلب 

 ( Ph.D-5)استمارة                                         ..........  كلية
 

 الدكتوراه  رسالةعلى والمناقشة العلنية قرار لجنة الحكم 
لل ام    /............ ال تخذ بالجلسؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤ  رقم /  /..........رقم /  في جام   إدلب البحث ال ل ي    الشؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤ    ال ل     مجلس                بناء  على قرار    

  لجن  الح م  م ال تضؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤ ع ال وافق  على  شؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤ     ................   ال وافق  .................  بتاريخ  ال ن قدة ............/  /الدراسؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤي  
 :الدكا رة  ال  لف  مع للطالب....................... باختصاص ..........................    الدكتوراه على رسال     ال ناقش 

 الصفة الجامعة الكلية  االختصاص المرتبة العلمية والشهرة االسم م
1       
2       
3       
4       
5       

       علن ا   ناقشؤؤؤؤؤؤؤت       اريخ........................  مع يوم.....................  في   ام السؤؤؤؤؤؤؤاع  ....................اجت  ت اللجن    •
  . .......................................   ب نوا :  ....................................الطؤؤؤالؤؤؤب:    قؤؤؤدم ؤؤؤاالتي    الؤؤؤدكتوراه رسؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤالؤؤؤ   

 .............................................................................................................................. 
  م  سؤؤؤؤؤؤؤج   ال    ات    ،ثم بد ت ال ناقشؤؤؤؤؤؤؤ  ال لن   لمخر    مع قب  اللجن   ،ال دة ال حددة ل  اسؤؤؤؤؤؤؤت رب الطالب  خر  ت  خ   •

 ل   اإلجاب  عع استفسارات اللجن .ال ت لق  بالرسا

للطالب    الدكتوراه ال تضؤؤؤؤؤؤؤؤؤ ع  سؤؤؤؤؤؤؤؤؤج   رسؤؤؤؤؤؤؤؤؤال    /  .. اريخ /...............   /..                                                  اسؤؤؤؤؤؤؤؤؤتناد ا إلى قرار مجلس جام   إدلب رقم /........ •
 اآل ي: ال ذكورة  ع ه بنفس ا قررت  لجن  الح م                ب د     خلت  ال ذكور  

.........  قسؤم................... في  الدكتوراه درج    ن    .......... .................اسؤتحقا  خالب الدراسؤات ال ل ا   قترح اللجن    .1
في كل  ....................... بجام   إدلب بتقدير / ...................... /  ع م  قدرها    ....................  :اختصؤؤؤؤاص

 ............) فق ط(................   ...................

  وصي اللجن  بتباد  الرسال  مع الجام ات ال رب    األجنب   ب د إجراء الت دي ت التي   صت ب ا اللجن . .2

لقرار إلى ال جالس الجام    ال ختصؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤ  جسؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤتن ا  اإلجراءات القانون   ل نح  الدرج  ال ذكورة لت ت   ب اف   قو  هذه  يرفع هذا ا .3
 الدرج .

 ال وافق ..................................... ه  م   ............يوم ........................   دلب:إ
 أعضاء اللجنة 

 الدكتور                           الدكتور                  الدكتور                             الدكتور                  الدكتور  

 )اسم وتوقيع(                    )اسم وتوقيع(           )اسم وتوقيع(                         )اسم وتوقيع(           وتوقيع(  )اسم  




