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 ٢ pdfوالصفحة األخيرة[ بصيغة  –تقديم نسخة من خطة الرسالة بكامل توقيعات ] صفحة الغالف األول   

+ نسخة  pdfوموافقتها لدليل كتابة الرسائل العلمية بصيغة  المشرفة عليهارسالة العلمية بعد إطالع المن الكترونية نسخة  
 ورقية من الرسالة .

٤ 

 ٥ يتعدى النسبة المحددة.  مع مراعاة أن الإرسال نسبة االقتباس في الرسالة العلمية وتحديد نوع البرنامج  

على درجة  أو المناقشين إذا كان المشرف -بيان عضو هيئة التدريس المرشح لإلشراف ( ٢)نموذج تعبئة استمارة  تعبئة  
على درجة أستاذ  أو المناقش ] والتأكد من صحة البيانات مع كامل التوقيعات[ , وإذا كان المشرف -أستاذ أو أستاذ مشارك

هذا النموذج مطلوب ). ول صفحة منهماله وأبحثين منشورين صورة من غالف  ( +٣نموذج )مساعد فيتم تعبئة استمارة 
 من المناقش والمشرف(

٦ 

 ٨ مناقشة علمية ]والتأكد من صحة البيانات مع كامل التوقيعات[.( ترشيح لجنة ١٣ستمارة نموذج ) تعبئة ا 

 ٩ ( صالحية الرسالة العلمية من قبل المشرف .١٢ذج ) استمارة نمونموذج  

]والتأكد من صحة البيانات مع كامل  من قبل المشرف والطالب رسالة علميةتعبئة نموذج إفادة عن محتوى ومراجع ومصادر   
 التوقيعات[.

١٠ 

 ١١ هذا النموذج مطلوب من المناقش والمشرف(.) المرشح لإلشراف نموذج السيرة الذاتية لعضو هيئة التدريس 

 ١٢ الدراسات العليا على الخطة العلمية للرسالة واإلشراف .عمادة نسخة من قرار موافقة  

 رئيسة القسم 

 ١ خطاب رئيسة القسم  

تاريخ انعقادها والورقة التي صورة من محضر مجلس القسم ] يكتفي بالورقة األولى من المحضر المتعلقة برقم الجلسة و 
 فيها التوصية المجلس ,والورقة األخيرة التي تحتوي على التوقيعات [. وردت

 

٢ 

 عميدة الكلية

تاريخ انعقادها والورقة التي صورة من محضر مجلس الكلية ] يكتفي بالورقة األولى من المحضر المتعلقة برقم الجلسة و 
 فيها التوصية المجلس ,والورقة األخيرة التي تحتوي على التوقيعات [. وردت

 

 

١ 

 (  بي دي أف في تراسل لعمادة الدراسات العليا والبحث العلمي. pdfترسل جميع المسوغات بنظام )  
 

٢ 

 وكالة الكلية للبحث واالبتكار واألعمال
 بكلية اآلداب
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