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 / B1/ بالتأليف المؤلف/المترجم إلى عميد الكلية الطلب الخطي المقدم من  1
 -   صورة عن قرار مجلس الجامعة باعتماد مفردات الكتاب المزمع تأليفه مع قائمة مفردات المقرر 2
 / B2/                                                                                        استمارة تأليف الكتاب/ترجمة المرجع موقعة أصوًل  من عميد الكلية ونائبه العلمي ورئيس القسم 3
 / B3/ قرار مجلس القسم  4
 / B4/ قرار مجلس الكلية 5
 -   شؤون العلميةقرار مجلس ال 6

 - موافقة رئيس الجامعة على التكليف 7

 
 

 رقم الوثيقة  العتماد الكتب الجامعية/المراجع الثبوتيات الالزمة   الرقم
 / B5/ طلب اعتماد كتاب  1

 -   قرار مجلس الجامعة باعتماد مفردات الكتاب مع قائمة مفردات المقرر 2
 - موافقة رئيس الجامعة على التكليف  3
 - قرار مجلس الشؤون العلمية المتضمن تشكيل لجنة تقييم المخطوطة  4
 / B6/ تقارير الدكاترة أعضاء اللجنة المقيمين للمخطوطة 5
 - تقرير المدقق اللغوي للمخطوطة 6
 / B7/ استمارة اعتماد الكتاب/ لمرجع  7
 -   باعتماد الكتابقرار مجلس الجامعة   8

                                                                                تعهد من صاااااااااااااا ب الع قة إلى عمادة الكلية س/  رئاساااااااااااااة القسااااااااااااام مبين ا فيها أنه ت فى كافة   9
 -                                                                                       الم  ظات )العلمية واللغوية( المطلوبة منه على أن  يؤشر من قبل رئيس القسم وعمادة الكلية

 / B8/ واعتماده   لتقويم الكتاب من النا ية العلميةبالموافقة على تقرير اللجنة المؤلفة    قرار مجلس القسم  10
 / B9/ باعتماد الكتاب  قرار مجلس الكلية 11
  باعتماد الكتاب  الشؤون العلميةقرار مجلس   12

 
 
 



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

 
 

 

Idlib University 

Faculty of  ………….. 

 الرقم:                                                                                          
      /   /  التاريخ:                                 /B1الوثيقة /                                                          

                

 

 .............  عميد كلية  رالدكتو 
 

 .................................: قسم           ..........................الدكتورمقدمه  
 .............................. :اختصاص  

 بجزئااه النظري/  بجزئااه  "..................................."  تاايليك كتااا  تك يفي بأرجو التكرم بااالاواةقااة      
الفصاااااااااا  الدرا ااااااااااي  ةي   .............  لطال  الساااااااااانة .......س    ر             والذي ي د  ،  )بجزئيه النظري والعا ي(/العا ي

                                     اا  أن هذا الكتا  جديد ويؤلك ألول ،                            /  ااا ة نظري/ ا ي أ اااو يا  00باعدل /...............  األول/الثاني
 ./)معدل بنساة ..... %( ةمر 
 

               جزاكم هللا خير ا 
 

 مقدم الطلب                                                                           

 .......... الدكتور



  بــــإدلامعة ـــــج
 كلية......... 

 Idlib university 

Faculty of …… 

   /B2الوثيقة /

  
1 

 

  ترجمة مرجع/استمارة تأليف كتاب
 الكتاب:  مشروع. 1
   ❑ ةترجم    ❑                           تأليف 
 
 : معلومات أولية  .2

 القسم:   الكلية:  
 باللغة العربية:   المرجع/ عنوان الكتاب
 باللغة األجنبية:   المرجع/ عنوان الكتاب

 الدقيق:   المرجع/تخصص الكتاب  العام:    المرجع/تخصص الكتاب 
 
 : ( الرئيس  المؤلف -)االسم األول المؤلفين .3

 المقررات التي يدرسها العضو التخصص الدقيق  الدرجة العلمية  جهة العمل االسم  م
1      
2      
3      
4      

 
 : ( السنوات الخمس األخيرةخالل  )  المؤلفينف/ لالمؤ من قبل   إنجازها الكتب التي تم    .4

 الناشر  سنة النشر نسبة المساهمة  اسم المشارك بالكتاب عنوان الكتاب  م
1      
2      
3      
4      
5      
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 :  طلوب تأليفه الغرض من الكتاب الم.  5
                                ❑ مرجع علمي لمقرر دراسي                   ❑ مقرر دراسي  

               
 المقررات التي يغطيها الكتاب )للكتاب المقرر أو المرجع(:    .6

 اسم المقرر  المقرر   ورمزرقم  م
1   
2   
3   
4   

 
 : ، ونسبة مساهمة كل عضو في التأليف التأليف/الترجمة  توقيع أعضاء فريق  .7

نسبة المساهمة   االسم م
 الكتاب/المرجع في 

 التاريخ  التوقيع 

1     
2     
3     
4     

 

 :   المراجع/خاص بترجمة الكتب  .8
 سنة النشر )آخر طبعة(:  اسم الناشر وعنوانه:  اسم المؤلف األساسي: 

   

 عدد الجداول واألشكال:  : المرجععدد صفحات  رقم اإليداع الدولي: 
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 :إلنجاز الكتاب/المرجع  الالزمةالمدة الزمنية  .  10

 

 التاريخ المتوقع لالنتهاء من التأليف:  .11

 

 (:ترفق محتويات الكتابعدد صفحات الكتاب المتوقعة ).12

 

 موافقة مجلس القسم على تأليف الكتاب الدراسي:.  13

 .صورة من موافقة مجلس القسم(  )ترفق.....الجلسة .................. للعام الدراسي ................... المعقودة بتاريخ ................... 

 على تأليف الكتاب الدراسي:  الكليةموافقة مجلس  .  14

 .(الكليةصورة من موافقة مجلس   )ترفق.....الجلسة .................. للعام الدراسي ................... المعقودة بتاريخ ................... 
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 محضر الجلسة رقم )......(          
 2020 /    / تاريخ   ............من يوم   (...........)افتتحت الجلسة في تمام الساعة  

 

 موجــــز البحث 
 وجدول األعمال

 تفــاصيل المنـاقشــــــــــــة 

 الموضوع:
.........  تكليف الددتورو    -

الديد د  / بدرددددددد لديدف   الدزد ا 
لد   .......كدرددددددد    الدمديدلد  

بز ئيددد  )أو ورددد   ......  
 .(الميل  والي    

 

 المرفقات: 

الطلد  اليقدتم  ا الدتورو   -
.......... 

اسددددددددددددددريدد    تكليف بردد ليف  -
 .الكر  

بز ئيددد  ) ف دات الييهددد     -
 .(الي    والميل 

   للزلسة وحضو  ول  ا األعض ا:        ئيس   التورو .......افررحت الزلسة بحضو  
 . ................د.................، د..........................، ،د.............
   تغي  بمددذ :

 ددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددد
   في والذ  يطل  .........التورو   ا   اليقتم  طل العلى  اطلموا  و   .................اجريع أعضدددد ا  زل   

بيمددت    ئيدد  الي    والميل بز  /الميل الز ا  /الز ا الي      ............وردد      بردد ليف   تكليفدد  اليوافقددة على
                    علي   أن هذا الكر   ]  .الث ظ /الفصدل الت اسد  األو   .......                     أسدووعي   لطب  السدية  عيل  /سد عة ظ     /00/

 وبمت اليي قشة واليتاولة اقر ح الس د  أعض ا اليزل    يل :  .[جتيت ويؤلف ألو     
ور   .....  أو  )  .....كر  الز ا الي   / الميل  ل  بر ليف  .... .........  التورو   تكليفعلى  اليوافقة   .1

بز  مة ...... بيمت    ........ولية    ف   ..لطب  السية .....        ي ت س  بز ئي  الميل  والي   ( والذ 
 . الث ظ /                                           س ع ت ظ  ية/عيلية أسووعي   خب  الفصل األو / 00/

 هذا اليحض  إلى  زل  الكلية.  فع .2

 
عضو                      عضو                     عضو                  عضو               عضو  

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

 رئيس القسم                                                                       
      الدكتور ...............                                                                          
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 /       المتخذ بالجلسة رقم / /     رقم /...... ذو القرار مجلس كلية 
  م 2021/   /    هجري الموافق في  1442    تاريخ /

 2020/2021للعام الدراسي 
 

 .[أو كتاب ...... بجزئيه العملي والنظري ]بتأليف الجزء النظري/ العملي لكتاب .......   تكليف الدكتور .........   :الموضوع
 :المستندات

 .استمارة تكليف بتأليف الكتاب -
 .بجزئيه النظري والعملي(الجزء النظري/ الجزء العملي أو  مفردات المنهاج ) -

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

 :الموافقة علىقترح مجلس الكلية اوبعد المداولة 
بتةةةأليف الجزء النظري/   .1 الةةةدكتور .............  العملي لكتةةةاب..... )أو كتةةةاب ..... بجزئيةةةه  الجزء  الموافقةةةة  لك تكليف 

/ سةةا ات نظرية/ ملية  00...... بمعدل /                                                                       العملي والنظري( والذي ي درس لطالب السةةنة ....... في كلية ........ بجامعة 
 .                               أسبو يا  خالل الفصل األول/الثاني

 .رفع القرار إلك المجالس الجامعية المختصة .2

 
 

 أمين سر المجلس 
 ................ 

 
 

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

 ................ 
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 استمارة تقويم كتاب  
 : : بيانات أساسية     أول  

 
 :  : موضوع الكتاب       ثانيا  

اب 
لكت

ن ا
عنوا

 

 

 الكتاب عن محتوياته؟هل يعبر عنوان 
 نعم   نوعا ما  ال 

 : : طريقة عرض الكتاب   ا  لث ثا

حكم 
الم

ت 
يانا

ب
 

  رقم الجوال  اسم المحكم 
  مكان العمل   رتبة العلمية مال

  القسم   الكلية 
  التخصص الدقيق   التخصص العام 

  البريد اإللكتروني

التالية   للعناصر  تقييمك  هو  ما  الكتاب  من  النهائية  النسخة  بناء على 
 المتعلقة بعنوان الكتاب ومحتوياته: 

 ل أوافق  محايد  موافق  موافق بشدة 

     يغطي فهرس الكتاب جميع المواضيع التي احتواها.  .1

     تعطي مقدمة الكتاب فكرة واضحة عن الهدف من الكتاب وأهميته.  .2

     العناوين الرئيسية لفصول الكتاب مناسبة.   .3

     أسلوب المؤلف يساعد على وضوح األفكار لدى القارئ.  .4

     يلزم دمج بعض فصول الكتاب.  .5

     الموضوعات الفرعية موزعة بشكل مناسب.  .6

                               تعد  مواضيع الكتاب جديدة.  .7

     هناك كتب عربية أو أجنبية مطبوعة بنفس الموضوع.  .8

     ينصح المؤلف باالستعانة بمدقق لغوي.  .9

                                                                  )فضال  ضع تعليقك على النقاط السابقة أو بعضها مع اإلشارة إلى رقمها(   التعليق:
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  : : معايير الكتاب التدريسي المطلوبة       رابعا  
 : 10يرجى التكرم بتقييم محتوى الكتاب عبر تحديد درجة جودة وتوفر البنود الواردة في النموذج التالي وتحسب درجة البند الواحد من  

 ( 10) الدرجة المقترحة التوصية البند  م.

 أسلوب العرض:  .1
 األهداف العلمية للكتاب واضحة قابلة للمالحظة والقياس. 

  

2.  
 للمساق المقرر:مدى مالئمة الكتاب 

تناسب مادة الكتاب مع محتوى ومخرجات المقرر الدراسي  
حسب   للمادة  المقررة  التدريسية  الساعات  وعدد  )المرفق( 

 الالئحة الدراسية. 

  

3.  
 اإلضافة العلمية:

يضيفها   التي  الجديدة  العلمية  المعرفة  مدى  بها  ويقصد 
 الكتاب في حقل تخصصه، وماهية تلك اإلضافات. 

  

4.  
 درجة الشمول:  

التي  الموضوعية  الجوانب  لمتطلبات  العمل  تغطية  مدى 
يتناولها الكتاب وتحديد درجة الشمول في العناية بالجوانب 

 النظرية والتطبيقية. 

  

5.  
 الموضوعية: 
درجة   في   اعتمادوهي  المتجرد  العلمي  للمنهج  المؤلف 

النظر   عن مخاطر   واالبتعادتحليل اآلراء وطرح وجهات 
 . التحيز الالموضوعي

  

6.  
 األصالة:

العلمية   واألهمية  المطروحة،  األفكار  أصالة  بها  ويقصد 
وتحليل    واالستقاللية ومعالجة  طرح  في  والعلمية  الفكرية 

 األفكار واآلراء والحقائق التي يتم تناولها.

  

7.  

 المصادر األساسية وحداثة المراجع: 
مدى   وتحديث    استعانةوهو  األساسية  بالمصادر  المؤلف 

بياناته بالمراجع الحديثة التي يرجع إليها في دعم التواصل  
العلمي ألفكاره ووجهات نظره مع بيان سالمة طرح أفكار  

 . اآلخرين

  

8.  

 األمانة العلمية:  
مدى   العلمية،    التزاموهي  األمانة  وأسس  بقواعد  المؤلف 

العلمي، كضوابط   البحث  والمحافظة    االقتباسوأخالقيات 
من   ويقتبس  إليهم  يرجع  الذين  الباحثين  حقوق  على 

 .نصوصهم

 
 
 

 

9.  
 تحديد درجة الفائدة:  

من محتويات الكتاب في   االستفادةويقصد بها تحديد مدى  
خدمة التخصص، ومدى توافر أعمال أخرى بديلة تتفوق  

 .على العمل موضوع التحكيم

 
 
 

 

10.  
 مقدار الجهد المبذول:

وهو تقويم مقدار الوقت والجهد والتقصي والمثابرة، التي تم 
 . بذلها في مراحل إنجاز العمل

 
 

  100المجموع/



  بــــامعة إدلـــــج
 الشؤون العلمية والبحث العلمي 

 Idlib university 

Scientific Affairs & Scientific Research 

 /B6الوثيقة /

 
3 

 للكتاب: : التقييم العام      مسا  اخ
 هل هناك مؤلفات أخرى تتناول نفس الموضوع؟  تشابه الكتاب مع كتب أخرى منشورة سابقا:

 نعم وهي كثيرة   نعم وهي قلة  ال 
 في حالة اإلجابة بنعم، يرجى ذكر بعض هذه المؤلفات:

 عنوان الكتاب  اسم المؤلف  م
1   
2   

 والمؤلفات األخرى:توضيح أوجه الشبه بين هذا الكتاب 
1  . 
2. 
 نقاط الضعف: 
 
 
 
 

 نقاط القوة:
 
 
 
 
 

 صفحات إضافية مستقلة عند الحاجة(: إرفاقتعليقات خاصة بالعناصر األساسية )يمكن  ،مقترحات للتعديل ،توصيات
 
 
 
 

 

 محصلة رأي المحكم 
  أحد )الرجاء اختيار

 الخيارات المقابلة( 

  .بدون حاجة ألية تعديالت والتدريس الكتاب صالح للنشر -1

  .المرفق التقرير في المبينة الطفيفة التعديالت إجراء يحتاج إلى الكتاب -2

  .المرفق التقرير حسب جوهريةال تعديالتإجراء ال إلى يحتاج الكتاب -3

  والتدريس. للنشر يصلح ال الكتاب -4
 

    تاريخ التحكيم      الستالمتاريخ 
  توقيع المحكماسم و 
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الفصاااااااااا  الدرا ااااااااااي  ىي   .............  لطال  الساااااااااانة .......س    ر             والذي ي د  ،  )بجزئيه النظري والع  ي(/الع  ي

 .                          /  ا ة نظري/   ي أ بو يا  00ب عدل /...............  األول/الثاني
 

               جزاكم هللا خير ا 
 

 مقدم الطلب                                                                           

 .......... الدكتور
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     ترجمة مرجع/كتاب اعتماداستمارة 
 

 باللغة العربية:   المرجع/ عنوان الكتاب
 باللغة األجنبية:   المرجع/ عنوان الكتاب

 الدقيق:   المرجع/تخصص الكتاب  العام:    المرجع/تخصص الكتاب 
 اسم المقرر الذي يعود إليه موضوع الكتاب/المرجع: 

 ية لالك        السنة            الفصل والصف الذي يعود إليه المقرر                 الفصل   
 أسماء المؤلفين أو المترجمين أو المعدلين ومرتبتهم العلمية: 

 
 
 

 عدد الساعات المخصصة للمقرر:
 نظرية                            الكلية 

 الكلية عملية                            
 عدد صفحات الكتاب:   

 عدد طالب الصف الذي يعود إليه الكتاب:                              الكلية: 
 عدد النسخ المقترح طباعتها من الكتاب والتي تكفي حاجة الطالب لمدة أربع سنوات: 

 مضمون الكتاب: 
 جديد                           . أ

 نسبة التعديل                                    السابق الذي تم تعديله اسم الكتاب  معدل        . ب

 مقتبس من كتاب آخر   . ج

 نسبة االقتباس                          اسم الكتاب المقتبس منه     -

 أخرى؟ ة                                                   هل سبق إن اعتمد هذا الكتاب كلي ا أو جزئي ا في جامع -

 

 فتوح( في التعليم العادي: هل سبق إن اعتمد هذا الكتاب )إن كان للتعليم الم -
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 :  من الناحية العلمية الكتاب تقويم 
 موضوعات الكتاب مطابقة للمنهاج الذي أقره مجلس الجامعة بقراره ذي الرقم          تاريخ               -

 أسماء الكتب ومؤلفيها التي تغطي باقي ساعات المقرر في حال كون الكتاب ال يغطي كل المقرر: 
 
 

ومنضد ومنسوخ وفق قواعد وأسس تأليف الكتب المعتمدة                                                        يتعهد المؤلف بأن  الكتاب معد بصيغته النهائية وبأسلوبه  -
 بقرار مجلس التعليم العالي رقم             تاريخ      

مع ربط  اللجنة المؤلفة لتقويم الكتاب من الناحية العلمية بالموافقة على تقرير وتاريخه  الكلية/ قرار مجلس القسم  -
                                                                      نسخة من هذه التقارير )مع ذكر المجلس صراحة  صحة المعلومات السابقة(:

 رقم قرار مجلس القسم/الكلية                                تاريخه 
     

 الذي كان يغطي ساعات المقرر في العام الدراسي السابق مع ذكر اسم المؤلف:   الكتاباألملية أو  اسم
  

 يرغب المؤلف/ المؤلفين بذكرها: مالحظات  
 
 
 

                                                                                     إ ن  المؤلف أو المؤلفين يتحملون المسؤولية عن صحة ماورد من معلومات في هذه االستمارة.   -

ماورد في تقاريرهم العلمية وعن مدى مطابقة مضمون الكتاب لمفردات                                    إ ن  اللجنة العلمية مسؤولة عن صحة  -
 المقرر. 

    منه من معلومات في هذه االستمارة. التحقق  م                                                        إن  مجلس القسم والكلية المختصين مسؤوالن عن صحة ما يمكنه -
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 : ، ونسبة مساهمة كل عضو في التأليف التأليف/الترجمة  توقيع أعضاء فريق

نسبة المساهمة   االسم م
 في الكتاب/المرجع 

 التاريخ  التوقيع 

1     
2     
3     
4     

 

 :   المراجع/خاص بترجمة الكتب  .8
 سنة النشر )آخر طبعة(:  الناشر وعنوانه: اسم  اسم المؤلف األساسي: 

   

 عدد الجداول واألشكال:  : المرجععدد صفحات  رقم اإليداع الدولي: 
   

 
 

 رئيس القسم                                                                             عميد الكلية
 )اسم وتوقيع(                                                                            )اسم وتوقيع(
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 محضر الجلسة رقم )......(          
 2020 /    / تاريخ   ............من يوم   (...........)افتتحت الجلسة في تمام الساعة  

 

 موجــــز البحث 
 وجدول األعمال

 تفــاصيل المنـاقشــــــــــــة 

 الموضوع:
التيت ت  /   اعتمتدتتتتتتت   - التزت ا 

لت   .......كتمتتتتتتت    التمتدتلت  
بز ئيتتت  )أو كمتتت   ......  

 .(المدل  والي    
 

 المرفقات: 

الطلت  الدقت م  ا الت كمو   -
العتتتتتتتتتمتتتتتتتتتدتتتتتتتتت     ..........

 الكم  .

 .الكم  اعمد   اسمد  ة   -

ملديتتتتتتتة اللزيتتتتتتتة  التقتتتتتتت       -
 .كم  ال و ملمق

 د قق اللغو .تق    ال -

   للزلسة وحضو  كل  ا األعض ا:        ئيس   ال كمو .......افممحت الزلسة بحضو  
............. ، ،..........................  ،................. ................ . 

   تغي  بمتتذ :
 تتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت

 والذ  يطل  في   .........ال كمو   ا   الدق م  طل العلى  اطلموا  و   .................اجمدع أعضتتتت ا  زل   
ُت       ئيت  الي    والمدل بز  /المدل   بز ئت /الي      بز ئت  .......كمت    اعمدت      الدوافقتة على بدمت                   والتذ  

وبم  الدي قشتتتتتتة    .الث   /الفصتتتتتتل ال  استتتتتت  األو   .......                     أستتتتتت وعي   لطن  الستتتتتتية  عدل  /ستتتتتت عة       /00/
 : على الدوافقةالس  ة أعض ا الدزل   يقم حوالد اولة 

اللزية الملدية الدؤلفة لمقو م كم   ....... بز ئ  الي   /بز ئ  المدل /بز ئي  الي    والمدل  تق       .1
 ال كمو ........... لدؤلف  

  .............. لدؤلف  ال كمو   بز ئ  المدل /بز ئي  الي    والمدل /الي      بز ئ   .......كم    اعمد     .2
        ُ /               والذ   السية  عدل   /س عة        /00بدم    لطن   ال  اس     ...........                      أس وعي    الفصل 

 .الث   /األو 
 هذا الدحض  إلى  زل  الكلية.        ُ  ف ع -

 
عضو                      عضو                     عضو                  عضو               عضو  

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

 رئيس القسم                                                                       
      الدكتور ...............                                                                          
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 /       المتخذ بالجلسة رقم / /     رقم /...... ذو القرار مجلس كلية 
  م 2021/   /    هجري الموافق في  1442    تاريخ /

 2020/2021للعام الدراسي 
 

 اعتماد الجزء النظري/ العملي لكتاب ....... )أو كتاب ...... بجزئيه العملي والنظري(. :الموضوع
 :المستندات

 الطلب المقدم من الدكتور .......... العتماد الكتاب. -

 استمارة اعتماد الكتاب. -

 الكتاب.  ويم لجنة العلمية لتقالتقارير   -

 .تقرير المدقق اللغوي  -

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

 :الموافقة علىمجلس الكلية   يقترحوبعد المداولة 
كتاااااابتقاااااارير   .1 لتقويم  المملفاااااة  العلمياااااة  لمملفاااااه    .......  اللجناااااة  والعملي  النظري  العملي/بجزئياااااه  النظري/بجزئاااااه  بجزئاااااه 

 ...........الدكتور

              يا د ر   بمعاد  والاذي    ...........كتااب ....... بجزئاه النظري/بجزئاه العملي/بجزئياه النظري والعملي لمملفاه الادكتوراعتمااد   .2
 .الفصل الدراسي األو /الثاني  ..                                            / ساعة نظري/عملي أسبوعيا  لطالب السنة .......00/

 .القرار إلى المجالس الجامعية المختصة        ي رف ع -

 
 

 أمين سر المجلس 
 ................ 

 
 

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

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

 
 




