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 بعنوان: لماجستيردرجة اأرجو التكرم بالموافقة على البدء بإجراءات التسجيل ل
 "العنوان العربي"

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

 .من الماجستيراألولى )التمهيدية(                                   علم ا بأنني أنهيت مقررات الدراسية 
 

               جزاكم هللا خير ا 
 

 مقدم الطلب                                                                           

 .......... طالب الماجستير 



                                                                        إدلبجـامعـــة   

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

 

 / M2الوثيقة /

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

 .................. ....  لطالب الماجستير" ................."  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 الماجستير  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 

                     كن ي ون ترصو    لل ث ( 5؛ )                                                                    كن ي ون قصاا را  لردر اكت ون،  أ ون حيلو   لوألفرور الرس  ااا لصااور     ا(  4؛ )                داخال  في توهااوعى
 [َّو   ن  لو احنوج حلى حجراء تغدمل ف ى  ون  لك ت  

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

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

 
 إعداد طالب الماجستير/الدكتوراه 

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

 
 
 
 

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

 
 
 
 

 الهجري العام  العام الميالدي/
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جدمر  لولدراساااا  قو ذا لذهلثَّ                                                  ئا  فم الرورئ   حلى كن فنوك توهاااوعو  ك  ت اااخلاهد  حلى تهت]:  Introduction  المقدمة .1
ت ااااودوب دراسااااا ال وهااااوأ، ت اااان ذا عذى  (  3،   )صنوسج لدراسااااوب سااااولرا(  2،   )                            ت ه دا  عوتو  عم تجول الهلث(  1)  تنضاااا م

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

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

َََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّ ََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّ
َََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّ

ََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّ 
  : Research  Problem  )Defining Research Topic((  مشـللة البحثتحديد موضـوع الرسـالة ) اختيار   •

ح ااااااااااااااام ] الااهاالاااااااث   خااراجاااااااى،   ن   كعاااااااداد  الااطااوأااااااال  الااطاارأاا   فااي  األ لااى  الاا ااطاااااااااااااااااااااااااااااااو   فااو  الاا ااوهاااااااااااااااوأ                                                                                  اخااناا اااااااور 

الاغا ااااااال   تالاور  فاو  الا  اااااااااااااا اذاااااااا  ك   الا اوهااااااااااااااوأ  فاياخانا اااااااور  يضاااااااااااااا   كن  الاهاااااااوحاااااااث  عاذاى  الاناااااااوجال،  أاجاااااااي   الاغاذا اي 

 في ساه ل اخن ور توف  ل وهاوأ الهلث،   اعنهور  كن فيا الهلث سا  ون تلاااااااااااااااور ص اووى  تلس تير ر  لوق  ل   لولرصا ر
( 2؛ )ال وهااااااااوعوب الغذ  ا ال غرد  الني تلنوج حلى ترن ا عول ا(  1)ل                                              ي  اااااااانل اااااااام لطولي الدراسااااااااوب الغذ و كن منيودا اآلتي

ال وهاااااااوعوب  ( 4؛ )ال وهاااااااوعوب الني يصاااااااغي 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 اااااااراااااااا                                                                   الاااااااواساااااااااااااااااااااغاااااااا 

 ال ت اا ذا الهلث     كن  الحظا  ت  ت َّال وهااوعوب الني ي ااند حولهو ال ال ،  ال جد ا تم للاهو( 5؛ )حلى حر را األتر ف هو
تلدمدفو (  2ا(؛ )تررأرأ)ناا ودا تهوةاار   ( 1)ل                                                           تردتا كخرا،   ص و تغرض ال  اا ذا تهوةاار  َّ  لصاا ودنهو ورأرنون  عذى  تلنون 

 َّ[في ت و الب
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ح راز لغض الجواصي ك   ناايهو ، تم خالل؛ موهاا  تل  في  اليرر  الر  ا الغذ  ا  الغ ذ ا ل وهااوأ الهلث]  :أهمية البحث •

تصااااااال ل لغض  ، ك   حل لغض ال  ااااااا الب الغذ  ا، ك  ساااااااد لغض الا راب في تو فو تنوفر تم ال غذوتوب و، ك ك  ةااااااارحه
 [َّحهوفا عذ  ا جدمد ، ك  تطوأر تنوق ، ك    ف الرنوأ عم لغض الني  راب ال طخ، ك  ال نوفج
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ــيا  • صطالق  افي تج وعا تلدد  تم اللروس  ال نطر ا د ر ال اهنا، ت اااان دم  نرطا  ]  :Hypothesis  البحث  فرضـ

عندتو ،  عهور  تنم نا ودنهو تم قهل الهوحث حول تو منوقغى تم صنوسج لذهلث الين فو لصادد (ك  في لذ الحظا  النجرأي  
اليرهاا ا الهدمذا  أنوجي  جود فرهاا ن مل    ،  تنم ع ذ ا ناا ودا اليرهاا ا ك  اليرهاا وب، تصااهل 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                       ح ا 

عذى الهوحث االوالأ عذى الدراسوب ال ولرا في توهوأ الهلث،  دراسنهو دراسااا صرديا فوحصا،  (،  دتجهو ه م ال ردتا
لاااااهاااااااو،  تاااااراااااوأااااا اااااااو   قاااااااوسااااا اااااااا  نااااااااااااااااااايااااا اااااااا  الاااااهاااااااوحاااااااث  راااااااد  م  لاااااااولااااا اااااوهاااااااااااااااااااوأ،  أااااا  ناااااااااااااااااااذاااااناااااهاااااااو  تااااااادا                                                                        أاااااهااااا ااااام 

حيجاود  (  2؛ )تياودن النررار في الهلو (  1ل )ال طو  في الهلاث في كترأم ته  م تنجذى صناوسج في   ،                   ت نصاااااااااااااارا  ل لنوافو
أ ااااانط   الهوحث تم خالل الغرض لذدراساااااوب ال اااااولرا كن مهرز  ،   ال  اااااودوب ال رنغا لدراساااااا ال وهاااااوأ الين تم اخن ور  

 ا الدراساااااااااااوب ال اااااااااااولرا لصاااااااااااور  عذ  ا صوقد  داللا النضاااااااااااج الغذ ي في توهاااااااااااوأ الهلثَّ  ته  الغذ  ا، فرنو نهو  قدراتى

 َّ[فيل تلدمد توق  الهلث تنهو؛ لنروتل الهلو  الغذ  ا  اسنا ور الوق 
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                                                       منغرض ف ى الهوحث حلى ال نهج الين ساااااااااا  اااااااااان 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  اااااااااااااان اادتهااو  اله ااوصااوب ورق ج    

 [َّتم األس   الرواعد  اكجراءاب لذونول حلى صنوسج عذ  ا سذ  ا
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عذى الهوحث كن يلرص عذى حصجوز للاى في الينر  ال لاادد  لى،  فيا منطذي تنى ]جدولة مراحل البحث )الخطة الزمنية(:   .5

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

ياا يااناارض  ال  تاالاااااااو لاااااااا،  اا اااااااو  ك ل  تاام  ت اااااااااااااااانااراا ااذاااااااا  تاارااون  افاا اااااااا  كن  لااذاا ااطاااااااا  ماا نااوقاا   ال  الااهاالااو                                                                                         الاا ااوهااااااااااااااااوأَّ  فااي 
 [َّرالن    عذ هو  يطرك تو          فرا را   صهوس ا،ف هو كن ترون 

 اسم الطالب وتوقيعه 
 

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

 

 د الكلية عمي             رئيس القسم                                                                          

 )اسم وتوقيع(                                                                                    )اسم وتوقيع(  



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

 Idlib University 

Faculty of ………….. 

 /M4الوثيقة /

 توقيع رئيس القسم/ عميد الكلية 
 3من  1الصفحة 

 

 بحث علمي تسجيل ( Seminar)           م د ارس ة  محضر 
 

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

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

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

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

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

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

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

 أهم النقاط التي سيركز عليها البحث •

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

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

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

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

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



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

 Idlib University 

Faculty of ………….. 

 /M4الوثيقة /

 توقيع رئيس القسم/ عميد الكلية 
 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. ........................ •
 السؤال: -

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

 السؤال: -



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

 Idlib University 

Faculty of ………….. 

 /M4الوثيقة /

 توقيع رئيس القسم/ عميد الكلية 
 3من  3الصفحة 

 

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

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

 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(  



 

 
 

  دلب جامعة إ
 ..................  كلية

 / M5الوثيقة /                                   ....................... ماجستير
 ماجستير كشف عالمات

   

و   ت تعيي يييييي19 دد  ييييي.......... و  اددجييي نيييي.........ييبن يييي...............يلييكشدددددددددددددد ي   دد  ي   دد  دد ييينددج فيما دد 
ييإد  ي  جسددددددددددتارييج  ع بيي    ي  با رييوذ كيخ ليد  سددددددددددت يمييكلا ييي/ييي  ج  عيي/ي  سددددددددددو   ي  ر    عربا ييب  جنسددددددددددا يي

ي .ي2021-2020ي ني  ع  ي  ج  سييي  تيين  ه يمييكلي قر و  ع    ييي........................

 مقررات السنة األولى  

        كتابة         رقما   النتيجة  العالمة اسم المقرر
 ناجح      
 ناجح     
 ناجح     
 ناجح    
 ناجح    
 ناجح    
 ناجح    

  التقدير: %      المعدل  المجموع:
يي ي ل يي ي.ي يأني      ي جيأنهىي قر   ي  سن ي ألو ىي

يي يي201ت   خيييييييي/يييييي/يي/سجدي  رسو يب وج ي إليص لي   ي/يييييي

ي..................ي  اجيكلا يييييييييييشعب ي ال تح ن  ييييييييييييي قيييييييييييييييي   نظ ييييييييييييييييي   جي

ي  جكتو .............ييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييي

ينص دقي لىي  خ ت يو  تو اعي

ي

 نائب رئيس جامعة إدلب                       مدير شؤون الطالب                              شعبة الدراسات العليا
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 ماجستير ة 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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 ... .............. ........................................................ 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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 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
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                            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:
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                                                                                                    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
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، 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:                                   /M7الوثيقة /                                        
      /   /  التاريخ:                                                                                                  

                

 

 عميد كلية .............  رالدكتو 
 

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

لنيل درجة  : .............................. كمشرررررررررررررر  .................  الماجسرررررررررررررتيرأتعهد باإلشررررررررررررررا   ل   ال   
 .......................... باختصاص ............... في   الماجستير

                                                             أصوًل  والمسجلة بموج  قرارات مجلس الجامعة حت  هذا التاريخ هي:                                         لم ا أن   دد الرسائل التي ا شر   ليها  
 رسالة ماجستير/دكتوراه كمشر  رئيس.  (     ) -
   .  مشاركرسالة ماجستير/دكتوراه كمشر      (     ) -

 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                                                                               رئيس القس    

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



 
  ........امعة ـــــج

 ......... ة ــكلي

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

Faculty of   ....... 

 M8/ الوثيقة /
                

 

 

 عميد كلية .............  رالدكتو 
 

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

.........  أتعهد باإلشرررررررررال  لل رالا الدرايررررررررار العليا :ما.سررررررررتير. ال.الا: ..............................
 ......باختصاص ...............  لنيل در.ة الما.ستير......................  .كمشرل .................
 

 الدكتور المشرف  
 )اسم وتوقيع( 

 
 

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

 



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

 قسم ............ 

 
Idlib University 

Faculty of ……….. 

Faculty Council  
 / M9الوثيقة /

 

 

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

 

 موجــــز البحث 
 وجدول األعمال

 تفــاصيل المنـاقشــــــــــــة 

  الموضوع:
تسجججججحث  لمي لنيل   ث  

ج يجججج جسجججججججججججججج ث     لفدرجججججم 
.....................  ...

 ..ط  ب............... ن
 :المرفقات

 ج طنب ج خطل -

 .ج يدجرسمإلالن  -

 .ج يدجرسمممض   -

 مخطط ج بمي -

ج ج ج  جججججججم   - لج   صجججججججججججججج ر  
 ج شخصثم

صجججججججججج ر  ل  مصججججججججججد م   -
 ج  خ ج

فجمج   - وثجثج جججججججم  جحججججججج   
 ج نغم

 نسججججج م   كشجججججا لالم   -
 )ج  ي ثديم(. جألو ى

ك ج   لدجدد ج  سججججججججججججججج  ج   -
لنث ججججججج   يشجججججججججججججج    ج  ل 

ج ججدججنججيججل ، ج ججيشجججججججججججججججج   
 وج يش   ج يش رك.

    نحنسم وحض ر ك  م  جأللض ء:       ر ثس   ج دك  ر.......جف  مت ج حنسم لمض ر 
 . ................د.................، د..........................، ،د.............

   تغثب لدججذر:
 ججججججججججججججججججججججججججججججججججججججججججججججججججججججججججججججججججججججججججججججججججججججججججججججججججججججججججججججججججججججججججججججججججججججججججججججججججججججججججججججججججججججججججججججججججججججججججججججججججججججججججججججججججججججججججججججججججججججججججججججججججججججججججججججججججججججججججججججججججججججججججججججججججججججججججججججججججججججججججججججججججججججججججججججججججججججججججججججججججججججججججججججججججججججججججججججججججججججججججججججججججججججججججججججججججججج

ج ي ججججد  م   جطند ج  و   .................جج يع ألضجججججججججججججججججج ء محن    طجججج  ججججب ج يجججج جسجججججججججججججج ث  لنى ج طنججججب ج خطل 
   ............... ل خ صج    ................   سجحث  لمي لنيل   ث  درجم ج ي جسج ث  فل  ..........  ......

 ببمي ل  ج ه:
   العنوان العربي"
   العنوان اإلنكليزي  

                                         مشج ف   لنيث  ، كي  جطنع ألضج ء محن  ج  سج    إد بلح مدم  .........  فل كنثم   أسج   .........لإشج ج  ج دك  ر  
 .ولنى ج ثب تث   ج ي ف م ، سحث  ج بمي  ج يدجرسملنى خطم ج بمي وممض  

 وبدد ج ي   شم وج يدجو م ج     ألض ء ج يحن  م ينل: 
  ث      ط  ب ج ي جس ث ....................دنيل  ج بمي  ج تسحث     مدجرسم ج ي جف م لنى م  ج ء فل ممض    .1

   ببمي ل  ج ه:.................ل خ ص    ................ رجم ج ي جس ث  فل د
   "العنوان العربي

   العنوان اإلنكليزي  

               مش ف   لنيث  . إد بلح مدم  ............فل كنثم   ...........أس    ................... لإش ج  ج دك  ر 
 هذج ج يمض  إ ى محن  ج كنثم. رفع .2
لض      لض                    لض                    لض                       لض               

()جس  وت  ثع        )جس  وت  ثع(           )جس  وت  ثع(            )جس  وت  ثع(         )جس  وت  ثع(        
    

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



  بــــامعة إدلـــــج
 ....... ة ــكلي

 ةــالكلي لســمج

 Idlib university 

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

Faculty council  
 / M10الوثيقة /

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

 2020/2021للعام الدراسي 
 

 ......................... للطالب    الماجستيررسالة    تسجيل  :الموضوع
 : المستندات

 . لتسجيل الماجستير وفق القوائم المعتمدة من مجلس الجامعةالمطلوبة  الثبوتيات  -
 : وبعد االطالع على 

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

 : الموافقة علىمجلس الكلية   يقترحوبعد المداولة 

اختصجججا  بجامعجججة ب لججج   ................فجججل ةليجججة ..........  ......... للطالججج  الماجسجججتيرموضجججوس رةجججالة تسججججيل   •
 :بعنوان  ....................

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

على رةالة                مشرف ا علمي ا  ............اختصا   ........... فل ةلية   األةتاذ المساعدالمدرس/  ......الدةتور تسمية   •
 . للطال  المذةور  دةتوراه ال

ا فل مقررات السنة األولى  /                                                                                     على أن يتم قيد الطال /ة المذةور أعاله فل السنة الثانية لدرجة الماجستير نظر ا لنجاح/ه •
 للماجستير بنتيجة امتحانات العام الدراةل    /      

 

 . رفع القرار إلى المجالس الجامعية المختصة  •

 
 

 أمين سر المجلس 
 ................ 

 
 

 رئيس المجلس 
   .........عميد كلية 

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

 
 

 

 

 

 



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

 Idlib University 

Faculty of ……….. 

 الرقم:                             /M11الوثيقة /                                       
        /   /  التاريخ:                                                                                           

                

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

 ........................... مقدمه طالب الماجستير
 طالب في قسم: .......................... اختصاص: ........................

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

 "العنوان اإلنكليزي"

بموجب قرار م لس والمسرررر                    مشرررررف ا مشررررار  ا  ..، والد تور.........              مشرررررف ا علمي ا...  ......بإشررررراد الد تور 
بكترابرة    وقمر   رافرة الت رارل العمليرة المتعلقرة برالبحرث،   ير  أنه            علمر ا أنني  20/    /   تراريخ   /    /  رقمال رامعرة 

 .األطروحة بشكلها النهائي القاب  للتداول
 ولكم جزيل الشكر 

 

 مقدم الطلب                                                                           

 ........ ............طالب الماجستير 



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

 Idlib University 

Faculty of ………… 

 الرقم:                               /M12الوثيقة /                                        
    /   /    التاريخ:                                                                                             

                

 

 كلية............. الدكتور عميد 
 

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

 موسوم بعنوان: بحث لالمسجل   ........................... الماجستيرطالب                    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  
                

 

 / M13الوثيقة /

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

 .................. .... لطالب الماجستير   " ................." 
 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 ...........                                                                                                                       



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

 Idlib University 

Faculty of ………….. 

 / M14الوثيقة /

 توقيع رئيس القسم/ عميد الكلية 
 3من  1الصفحة 

 

 بحث علمي  إنهاء( Seminar)           م د ارس ة  محضر 
 

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

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

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

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

 ............................................................................  ب الماجستير: 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 ………….. 

 / M14الوثيقة /

 توقيع رئيس القسم/ عميد الكلية 
 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 ………….. 

 / M14الوثيقة /

 توقيع رئيس القسم/ عميد الكلية 
 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  
 /M15الوثيقة /

 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   
  كككككككككككمكككككككككككة  كككككككككككككككككككككككك ككككككككككك ككككككككككك   

 ................. لطة ب

 :المرفقات
  ككطككلكككككككب   ككمكك ككككككك    كك   -

 صةحب   عال  .
و كككككك  ككككككككككككككككككك   - إعككككككالر 

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

 .  مش ف  
ككككككك كككككككة   كككككك كككككككة كككككك  ككككككك    -

   ط وح   لم ة ش .
ن ككككككككككككككخككك      ط وحككك    -

   مة     .

 ة  ل ل   وح و  ك       ع ةء:        ئ        ك و ....... ف   ت    ل      و  
............. ، ،..........................  ،................. ................ . 

   تغ ب  عكك  :
 ككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككك

طككككة ككككب   مككككة  كككككككككككككك    على   طلككككب   خطم   م كككك        طلعو   و   .................   مع  ع ككككككككككككككككككةء   ل   
   ................  شكككككككككك               و  م ة شكككككككككك              مة  كككككككككك     ة  صككككككككككة       ..........  ......

        شككككككككك فة    ........... إشككككككككك       ك و   ..............  تة  خ    ......        إ  بو  م ككككككككك ل          ل   ة ع  
 : ع و ر                 ش فة   شة كة   ..........                علم ة  و   ك و  

 " العربيالعنوان "
 " العنوان اإلنكليزي "

وبع    م ة شكك  و  م  و       ا    ككة   ،  إنهةء   ب ث وعلى   ثبوت ةت   م ف        سكك وبع   الطالع على    كك  
  ع ةء   م ل   ةيلم: 

إنهةء   ب ث، وتش               و  م ة ش    مؤ ف        كةت         س   مو ف   على  ة  ةء فم        .1
 :    ة     سمةؤ  

   صف     ة ع    كل     ال  صة    م تب    علم    الس   
1       
2       
3       
4       
5       
2. .......... كل    آل           ك ة وفق   لطة ب   م كو      ط وح    مة               غو ة               ة    ت م      ك و  

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

       م    إ ى   ل    كل  .  فع .3
ع و                   ع و                    ع و                    ع و              ع و   

) س  وتو  ع(          ) س  وتو  ع(           ) س  وتو  ع(              ) س  وتو  ع(      ) س  وتو  ع(    

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



  بــــامعة إدلـــــج
 ة ــكلي

 ةــالكلي لســمج

 Idlib University 

Faculty of  

Faculty Council  
 / M16الوثيقة /

 

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

 2020/2021للعام الدراسي 
 

 .الماجستير/ الدكتوراه...........  : تشكيل لجنة الحكم والمناقشة لطالبالموضوع
 :المستندات
 .الثبوتيات المطلوبة لتشكيل لجنة الحكم والمناقشة لطالب الماجستير/الدكتوراه وفق القوائم المعتمدة من مجلس الجامعة -

 :وبعد االطالع على

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

 : مجلس الكلية الموافقة على يقترحوبعد المداولة 
 بعنوان:الموسوم ..............للطالب  الدكتوراه /الماجستير 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 الماجستيرتشكيل 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:                              /M17الوثيقة /                                         
 /   /  التاريخ:                                                                                             

                

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

 ........................... مقدمه طالب الماجستير
 طالب في قسم: .......................... اختصاص: ........................

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

 "العنوان اإلنكليزي"

بموجب قرار م لس والمسرررر                    مشرررررف ا مشررررار  ا  ..، والد تور.........              مشرررررف ا علمي ا...  ......بإشررررراد الد تور 
  20/   /  تاريخ  /   / رقمال امعة 
               من ق ب   ل نة  التعديالت المطلوبة   بإجراء  وقم  ،  عن األطروحة بتاريخ ...................  ناقشرررر               علم ا أنني

 .                      وتدقيق األطروحة لغوي االحكم والمناقشة، 
 ولكم جزيل الشكر 

 

 مقدم الطلب                                                                           

 ........ ............طالب الماجستير 



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

 

 Idlib University 

Faculty of …………. 

 / M18الوثيقة /

 كلية رئيس القسم/عميد ال  
 3من  1الصفحة 

 

 ماجستير محضر دفاع عن رسالة 
 2020/  /   :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.   •

 
 :............التعريف بطالب الدراسات العليا عميد الكليةالدكتور  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 …………. 

 / M18الوثيقة /

 كلية رئيس القسم/عميد ال  
 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 •

-  

 ........................د.   •



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

 

 Idlib University 

Faculty of …………. 

 / M18الوثيقة /

 كلية رئيس القسم/عميد ال  
 3من  3الصفحة 

 

-  
 انتهت بقرار لجنة الحكم من أجل وضع درجة األطروحةللتداول  / د 15لمدة /الدكتور رئيس اللجنة الجلسة  فعر 

 :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  
 /M19الوثيقة /

 

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

 

 موجــــز البحث 
 وجدول األعمال

 تفــاصيل المنـاقشــــــــــــة 

  الموضوع:
  طااااالمااااار  م ااااال  اااااااااااااا      منح

.......................  
در اااااااس  ماا ااااااال  ااااااااااااااا اا اا   اا  

........................ 
 :المرفقات

  مطلر  مخط .  -
ماااااا ااااااناااااااس  ماااااا اااااا اااااا   - قاااااا  ر 

 و م نلقشس.
صاااااااااااااا ر  م اااااااااااااااا قااس     -

  إل لز .
ما االاام  ما ااااااالما اااااااس  - قا  ر 

 ب    ل  مب ث.
ماااا اااالاااام  مااااباااا اااااااث   - قاااا  ر 

  م ل   ب ش  ل  مل نس.
 الماااس  م نااالقشااااااااااااااااس م ااال  -

  ض  م  أ ضلء  مل نس. 
  س  لر  ح لب  م   ل. -
 ب لن إ   ء  م   يالت. -
صااااااااااااااااا ر   اااا   ماااا اااا  اااااااس  -

  مشخ  س.
 ألط وحس وصااااال  سااااا ال    -

 م   م   بس  م  كز س.

 ل مل ل س وحض ر كل م   أل ضلء:       رئ      م ك  ر.......     ت  م ل س ب ض ر 
 . ................د.................، د..........................، ،د.............

   ب ااذر:تغ ر  
 ااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا
طااالمااار  م ااال  اااااااااااااا     لى  مطلااار  مخط   م  ااا   م    طل     و   .................    ع أ ضاااااااااااااااالء م لم  

 " ...............بلخ  لص "................ در س  م ل          م ن ه................ 

 مشاوون  م ل  س ق  ر م نس  م    و م نلقشاس  م شا لس ب   ر ق  ر م لم ك ل  طلع أ ضالء م لم  م  ا   لى  
 .و لى  مثب ت لت  م    س ،.................تلر خ  /.... مب ث  م ل   رق  /و 

 وب    م نلقشس و م   ومس  ق  ح  م لد  أ ضلء  م  لم مليل : 
و م نلقشس   .1 م نس  م     ق  ر  در س  م ل            .................   مطلمر  ب نح م     س  لى 

  ..........................." ب   ي   ............... خ  لص   "( وب ر س ........ل    )
( ............) . 

 هذ   م  ض  إمى م لم  م ل س. ر ع .2

 
  ض                        ض                       ض                    ض                 ض 

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

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



  بــــامعة إدلـــــج
 ..... ة ــكلي

 ةــالكلي لســمج

 Idlib University 

Faculty of  ........ 

Faculty Council  
 / M20الوثيقة /

 

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

 2020/2021للعام الدراسي 
 

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

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

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

 :الموافقة علىوبعد المداولة يقترح مجلس الكلية 
اختصةةةةةةةاص    ...........درجة الماجسةةةةةةةتير في  .........الطالب  بمنحالموافقة على قرار لجنة الحكم والمناقشةةةةةةةة  .1

 (............( وبدرجة ).........بتقدير عام )  ............

 .رفع القرار إلى 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

  عدى أن  2   قفا لتاالرفار   قفي يال صالحياا ردففا  ق ييفاا  1يرجى بيان رأيكم في صالحيي  لرراالار  لرفرف   قفا لتاالرفار   
 قوز  لرفرجات كاآلقي:

 (.MS-2( درج  من أصل لرعحم  لركدي  رر ييم لألطرقي  قفا لتارفار  )40خصص )   ق    ͟͟

 (.MS-3( رفجريات لرففا  عن لرراار  أق لألطرقي  قفا لتارفار  )50)خصص    ق    ͟͟

قفا   في مجد  عربي  أق عارفي  محكف( درجات ردنشالالالالالالالالالر  10)أق  في مجد  محدي  محكف   ردنشالالالالالالالالالر ( درجات5)خصالالالالالالالالالص    ق    ͟͟
 (.MS-3لتارفار  )

                                                          ( يوما  من تاريخ اسللتالا الرسللالة أو احطروحة ليتم تحديد موعد 14( إلى عميد الكلية خالل مدة )MS-1ترسللا اتسللتمارة )
 دوره إلى رئيس لجنة الحكم ويفتح المغلف بعد اتنتهاء من المناقشة عند وضع العالمة.بليسلمها  المناقشة،

 شاكرين تعاونكم 

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

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

 ردرولصل مع إدلر  لركدي : 

 فاكس:......................................  ..هاقف:..............................................



 جامعة إدلب

  (MS-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  أسبوعين  خالل مدة ( إلى عميد الكلية  MS-1                ت سلم االستمارة ) -

 عضو لجنة الحكم 

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

 التوقيع:                   



 جامعة إدلب 

  (MS-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) - ُ ُُ ُ ُُ ُُُ ُ ُMS-2ُإلىُعميدُالكليةُأوُنائبُالعميدُللشؤونُالعلميةُفيُمغلفُمغلقُقبلُجلسةُالمناقشة).ُ 
 عضو لجنة الحكم 

 االسم:  

 التوقيع:              



 جامعة إدلب 

 (MS-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+5/ درجات في حال نشر بحث في مجلة محلية محكمة )بحثيين 5/ -
 . وجود براءة اختراعأو في حال  محكمةعالمية مجلة / درجات في حال نشر بحث في 10/ -

  لدرجة النهائية للرسالة أو األطروحة:ا

 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 

  (MS-4)استمارة                                    .............. كلية

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

 لدرجة الماجستير 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 
     رئيس اللجنة د. 

     عضو د. 
     عضو د. 

  متوسط عالمة تقييم األطروحة
 عالمة المناقشة:-ب

 عضو لجنة التحكيم 
  د.

 عضو
  د.

 رئيس اللجنة
  د.

 متوسط العالمة 
        كتابة         رقم ا عالمة المناقشة والدفاع 

50      
 

 العالمة النهائية للرسالة 
 ( المناقشة+ معدل  األطروحة تقييم )معدل 

        كتابة         رقم ا
  

 

 المعدل العام لدرجة الماجستير  
 معدل المقررات 

 (50 )% 
 معدل الرسالة 

 (50 )% 
 المعدل النهائي العام  

 )معدل مقررات + معدل رسالة( 
        كتابة         رقم ا

    
 

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



 جامعة إدلب 

  (MS-5)استمارة                                         ..........  كلية
 

 ماجستير ال 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    

   ال ناقشؤ    لجن  الحلم   م ال تضؤ   ال وافق  على ششؤل    ...............   ال وافق  ...............   بتاريخ  ال ن قدة ............/  /الدراسؤي  
 :الدكاشرة  ال  لف  م  على رسال  ال اجست ر للطالب....................... باختصاص ..........................  

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

       علن ا   ناقشؤؤؤؤؤؤؤت      شاريخ........................  م  يوم.....................  في ش ام السؤؤؤؤؤؤؤاع  ....................اجت  ت اللجن    •
  . .......................................   ب نوا :  ....................................الطالب:   قدمهارسؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤال  ال اجسؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤت ر التي  

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

 ال ت لق  بالرسال   اإلجاب  ع  استفسارات اللجن .

ال تضؤؤؤؤؤؤ   شسؤؤؤؤؤؤج   رسؤؤؤؤؤؤال  ال اجسؤؤؤؤؤؤت ر للطالب    /  ...                                                                          اسؤؤؤؤؤؤتناد ا إلى قرار مجلس جام   إدلب رقم /......../ شاريخ /...............  •
 :اآلشي قررتلل دا ل   ال ذكورة  ع ه بنفسها    لجن  الحلم                ب د     خلت  ور  ال ذك

  : اختصؤؤؤؤؤاص   قسؤؤؤؤؤم................... فيدرج  ال اجسؤؤؤؤؤت ر    ن  .................  اسؤؤؤؤؤتحقاب خالب الدراسؤؤؤؤؤات ال ل ا  شقترح اللجن    .1
قؤؤؤؤؤؤدر ؤؤؤؤؤؤا   .................... /  ع مؤؤؤؤؤؤ    ......................  / بتقؤؤؤؤؤؤدير  إدلؤؤؤؤؤؤب  بجؤؤؤؤؤؤام ؤؤؤؤؤؤ   كل ؤؤؤؤؤؤ .......................  في 

 ............ )شفق ط(................  ...... ..............

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

 ذا القرار إلى ال جالس الجام    ال ختصؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤ  جسؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤتن ا  اإلجراءات القانون   ل نح  الدرج  ال ذكورة لت ت   بلاف   قوب  ذه  يرفع  .3
 الدرج .

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