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 ........................د.   •
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 .................................................................................................................... 

 ..................................................................................................................... 
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 التوقيع  أسماء الحضور م التوقيع  أسماء الحضور م
1   5   
2   6   
3   7   
4   8   
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 التعليم العالي مجلس

 جامعة إدلب

 كلية....... 
 / R4الوثيقة /

1 

 

 استمارة مشروع بحث علمي 
 القسم األول : المعلومات االدارية

 .......................... ................ :الباحث سم ا -1
   ....................:المرتبة العلمية -2

 ...... ................ القسم:  -3

 ...... ..... ...........الكلية:  -4

 ............................... الدقيق:ختصاص اال -6

 باللغة العربية:  البحث عنوان   -8

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

 باللغة االنكليزية:   البحث عنوان   -8

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

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

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

 . .......................................................الجهة الممولة لمشروع البحث: ........ -11
 . .................................................... الجهات المتعاونة في تنفيذ مشروع البحث: -12

 ... .............. ........................................................ )المقترح(: تاريخ البدء  -13
 
 
 
 
 
 



 التعليم العالي مجلس

 جامعة إدلب

 كلية....... 
 / R4الوثيقة /

2 

 

 
 مجمل نفقات مشروع البحث )وفق الجدول التالي( : -14

 المجموع   النفقات التقديرية

كلفة التجهيزات والبرمجيات  
 والمراجع المطلوب تأمينها  

  

نفقات تشغيلية واستهالكية 
)مواد،مطبوعات،صيانة، أجور  

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

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

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

 ................................ ........................................................................................ 
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 ................................................................................................................ 
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 ................................................................................................................
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متوفرة في الوغير    المتــاح اســــــــــــــتخــدامهــا لــدى جهــات أخرى الجراء البحــث   والبرمجيــات   التجهيزات   -10-2
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 :  الجراء البحث  المطلوب تأمينهاوالمراجع  والبرمجيات  التجهيزات  -3- 10
 ها موعد الحاجة الي القيمة التقديرية والمراجع  و البرمجياتتجهيزات اسم ال

 )ضمن البرنامج الزمني لتنفيذ البحث(
   
   
   

   المجموع
 

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

    
    
    
    
    

  المجموع
 

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

 
 نوع العمــــل 

 
 مدته الزمنية 

 ه تكلفت
 )بما فيه أجور النقل والعمال وخالفه( 
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    :)ان وجدت ( في اجراء البحث وجوانب هذا التعاون  طالباألخرى التي تتعاون مع الالجهات  -13
 أوجه التعاون  الجهة
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 والنوعية المعتمدة من المجلس للحكم على درجة انجاز المشروع:والكيفيةتوضيح المؤشرات الكمية  
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 .............................................................................................................
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 .............................................................................................................
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 .............................................................................................................
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................................................................................. ............................

 .............................................................................................................
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 .......... ................................................................................................... 
 البحث العلمي: الشؤون العلمية و قرار مجلس   -18

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

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



 

8 

 

 



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

 قسم ............ 

 
Idlib University 

Faculty of ……….. 
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 محضر الجلسة رقم )......(          
 2021 /    / تاريخ   ............من يوم   (...........)افتتحت الجلسة في تمام الساعة  

 

 موجــــز البحث 
 وجدول األعمال

 تفــاصيل المنـاقشــــــــــــة 

  الموضوع:
تسجججججججججججججج  ججججج    ججججج       

 .................دكتورل 
 :المرفقات

 .الط ب الخط  -

 .ال دارسةإ الن  -

 .ال دارسةم ضر  -

 .مخطط الب   -

 است ارة تس    الب  . -

 ا ل   سة وحضور ك  من األ ضاء:       رئ س   الدكتور.......افتت ت ال  سة   ضور 
 . ................د.................، د..........................، ،د.............

   تغ ب  عججذر:
 ججججججججججججججججججججججججججججججججججججججججججججججججججججججججججججججججججججججججججججججججججججججججججججججججججججججججججججججججججججججججججججججججججججججججججججججججججججججججججججججججججججججججججججججججججججججججججججججججججججججججججججججججججججججججججججججججججججججججججججججججججججججججججججججججججججججججججججججججججججججججججججججججججججججججججججججججججججججججججججججججججججججججججججججججججججججججججججججججججججججججججججججججججججججججججججججججججججججججججججججججججججججججججججججججججججج

  ..... .............  الجدكتور  ى الط جب الخط  ال دجدم من  اط عوا و  .................اجت ع أ ضجججججججججججججججاء م     
 عنوان:  تس            ل

 " العنوان العربي"
 " العنوان اإلنكليزي "

و  ى الثبوت ات  ،تسججججج    الب  ل  ال دارسجججججةاط ع أ ضجججججاء م    الدسجججججا   ى وطة الب   وم ضجججججر  وبعد أن   
 أ ضاء ال     ماي  :  يدترحوبعد ال ناقشة وال داولة ، ال رفدة

 :وال وسوم  عنوان  ....................ل دكتورع     الب    التس       مدارسةال وافدة   ى ما جاء ف  م ضر   .1
 " "العنوان العربي

 " العنوان اإلنكليزي "

 هذا ال  ضر إلى م    الك  ة. رفع   ي   .2

 
 

  ضو      ضو                                ضو         ضو                       ضو            

()اسا وتوق ع        )اسا وتوق ع(           )اسا وتوق ع(            )اسا وتوق ع(         )اسا وتوق ع(        
    

 

 رئيس القسم                                                                       
      الدكتور ...............                                                                          
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 ةــالكلي لســمج

 Idlib university 

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

Faculty council  
 / R6الوثيقة /

 /    المتخذ بالجلسة رقم / /     رقم /ذو ال...... قرار مجلس كلية 
  م 2021/   /    هجري الموافق في  1442    تاريخ /

 2020/2021للعام الدراسي 
 

 ............ .............  بحث علمي للدكتور  تسجيل  :الموضوع
 : المستندات

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

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

 : الموافقة علىمجلس الكلية   يقترحوبعد المداولة 

 ....................اختصججججا  بجامعججججة   لجججج   ................فجججج   ليججججة ..........  ......... بحججججث  لمجججج تسجججججيل   •
 :بعنوان

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

 

 . رفع القرار إلى المجالس الجامعية المختصة  •

 
 

 أمين سر المجلس 
 ................ 

 
 

 رئيس المجلس 
   .........عميد كلية 

 ................ 
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 الرقم:                                      /R7الوثيقة /                                       
      /   /  التاريخ:                                                                                                  

                

 

 .............  عميد كلية  رالدكتو 
 

 ....................الدكتور مقدمه 
 .............................. :اختصاص   .................................: قسم

 بعنوان: الموسوم علميال يبحثإنهاء أرجو التكرم بالموافقة على 
 "العنوان العربي"

 اإلنكليزي""العنوان 
 

               جزاكم هللا خير ا 
 

 مقدم الطلب                                                                           

 .......... الدكتور



                                                                        إدلبجـامعـــة   

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

 

 / R8الوثيقة /

 -(  Seminar           م د ارس ة )الن ـــــــــــإع-
 .................. ....للدكتور بحث علمي  إلنهاء          م د ارس ة عن إجراء  .............كلية  تعلن

 بعنوان: 
 Simplified Arabic"العنوان العربي" 

 Time New Roman "العنوان اإلنكليزي"

 
 . ............الساعة م  2021/   /   بتاريخالموافق  .... في يوم  ..........كلية وذلك في 

 ............   كلية دــــعمي                                                                                                                    

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



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

 Idlib University 

Faculty of ………….. 

 /R9الوثيقة /

 توقيع رئيس القسم/ عميد الكلية 
 3من  1الصفحة 

 

 بحث علمي  إنهاء( Seminar)           م د ارس ة  محضر 
 

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

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

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

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

 ............................................................................  : الباحثاسم  •
 أعضاء  /      /:عدد األعضاء القائمين على رأس عملهم •
 ف ومخطط البحث:اهدأ •

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

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

 عليها البحث ركزأهم النقاط التي   •

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

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

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

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

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

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



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

 Idlib University 

Faculty of ………….. 

 /R9الوثيقة /

 توقيع رئيس القسم/ عميد الكلية 
 3من  2الصفحة 

 

 :المناقشة •
 : من الحضور طرحت األسئلة اآلتية لبحث نتائج ا بشرح    الباحثبعد أن قام  

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

 د. ........................ •

 السؤال: -

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

 السؤال: -

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

 السؤال: -

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

 السؤال: -

 الجواب: -
 

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

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

 السؤال: -

 الجواب: -
 



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

 Idlib University 

Faculty of ………….. 

 /R9الوثيقة /

 توقيع رئيس القسم/ عميد الكلية 
 3من  3الصفحة 

 

 :القسم/الكليةرأي مجلس  
  الباحث اطلع مجلس القسم بجلسته رقم /       / المنعقدة بتاريخ       /       /      على السيمينار المقدم من قبل  

 ....... .............. ....................................: بعنوان بحث علمي إلنهاء ................... 
 .................................................................................................................... 

 ..................................................................................................................... 
 المقترح: 

 ❑ تعديالت جوهرية وإعادة العمل     ❑تعديالت جوهرية          ❑بدون تعديالت  البحث  إنهاء
 

 التوقيع  أسماء الحضور م التوقيع  أسماء الحضور م
1   5   
2   6   
3   7   
4   8   
      

 عميد الكلية            رئيس القسم                                                                        

 )اسم وتوقيع(                                                                                   )اسم وتوقيع(  



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

 قسم ............ 

 
Idlib University 

Faculty of ……….. 

Faculty Council  
 / R10الوثيقة /

 

 محضر الجلسة رقم )......(          
 2021 /    / تاريخ   ............من يوم   (...........)افتتحت الجلسة في تمام الساعة  

 

 موجــــز البحث 
 وجدول األعمال

 تفــاصيل المنـاقشــــــــــــة 

  الموضوع:
بههههلههههههه   هههه هههه هههه     إنهههه ههههههه  

 .................دكتورل 
 :المرفقات

 .الط ب الخط  -

 .ال دارسةإ الن  -

 .ال دارسةملضر  -

نسهههخة ير وة يتلوترينوة  -
 .من البل 

   ل ج سة يحضور كل من األ ض  :       رئوس   الدكتور.......افتتلت الج سة بلضور 
 . ................د.................، د..........................، ،د.............
   تغوب بعههذر:

 ههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههه
  ..... .............  الهدكتور  ى الط هب الخط  ال دهدم من  اط عوا ي  .................اجت ع أ ضههههههههههههههه   مج    

 عنوان:ب تسجول بل      ل
 " العنوان العربي"
 " العنوان اإلنكليزي "

يبعد ال ن  شهة ،  ي  ى الثبوتو ت ال رفدة ،البل  إن    مدارسهةاط ع أ ضه   مج   الدسهع   ى ملضهر يبعد أن   
 أ ض   ال ج   م ي  :  يدترحيال دايلة 

 : يال وسوم بعنوان ....................ل دكتورع    البل  ال إن    مدارسةال وافدة   ى م  ج   ف  ملضر  .1
 " "العنوان العربي

 " العنوان اإلنكليزي "

 هذا ال لضر إلى مج   الو وة. رفع   ي   .2

 
 

  ضو      ضو                    ضو                    ضو                       ضو            

()اسع يتو وع        )اسع يتو وع(           )اسع يتو وع(            )اسع يتو وع(         )اسع يتو وع(        
    

 

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



  بــــامعة إدلـــــج
 ....... ة ــكلي

 ةــالكلي لســمج

 Idlib university 

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

Faculty council  
 / R11الوثيقة /

 /    المتخذ بالجلسة رقم / /     رقم /ذو ال...... قرار مجلس كلية 
  م 2021/   /    هجري الموافق في  1442    تاريخ /

 2020/2021للعام الدراسي 
 

 ........... . .............   بحث علمي للدكتور  إنهاء  :الموضوع
 : المستندات

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

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

 : الموافقة علىمجلس الكلية   يقترحوبعد المداولة 

  .................... اختصاااااااااااااااا   بجاامعاة إبلا     ................ف  كلياة  ..........   .........  بحاث للم   إنهاا   •
 :بعنوان

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

 

 . رفع القرار إلى المجالس الجامعية المختصة    ي   •

 
 

 أمين سر المجلس 
 ................ 

 
 

 رئيس المجلس 
   .........عميد كلية 

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

 
 

 

 

 

 




