
الرسالةنموذج طلب تعيين مشرف  –( ط)امللحق   

يقوم الطالب بتعبئة هذا النموذج وتسليمه لعميد الكلية لعرضه على لجنة الدراسات العليا والبحث العلمي في الكلية 
.القرار املناسب  التخاذث العلمي حلبتقوم الكلية بإرسال النموذج املوقع لعمادة الدراسات العليا وا  

....................................................الجامعيالرقم ................................................................................................. الطالب اسم  

...................................مقرر املاجستير في : لدرجة العلميةا           الحقوق : الكلية...............................القانون ال.: القسم  

: املشرف املقترح  

:..........ليينعددالطالب الحا      ................................:    الرتبة ألاكاديمية           ..............................:  املشرف الرئيس ي  

............عددالطالب الحاليين     ...................................:الرتبة ألاكاديمية          ..............................:   املشرف املساعد  

:توصية لجنة الدراسات العليا في الكلية   

.عدم املوافقة مع ترشيح بديل في حال عدم املوافقة /املوافقة  

:املبررات  

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

.......................................:التاريخ..................................................................................................................:     عميد الكلية توقيع  

......................................تاريخال........................................................................: توقيع عميد الدراسات العليا والبحث العلمي  

نسخة الى عمادة الدراسات العليا والبحث العلمي*  

نسخة الى عمادة القبول والتسجيل*   

 

 



نموذج مقترح مشروع بحث رسالة –( ز)امللحق   

وتسليمه للمشرف وتدقيقه وتعديله حتى يصل الى مستوى مناسب يسلم بعده الى يقوم الطالب بتعبئة هذا النموذج 
.لجنة الدراسات العليا في الكلية   

..........................................................:الرقم الجامعي ......................................................................................الطالب اسم  

............................مقرر املاجستير في القانون : الدرجة العلمية الحقوق   : الكلية ..................................قانون ال: القسم  

..................................................................................................................................................... (:بالعربي)الرسالة عنوان   

 ................................................................................................................................................(:باإلنجليزي )عنوان الرسالة 

 ...................................................................................:...................................................السنة والفصل الدراس ي

:توصية لجنة الدراسات العليا في الكلية   

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

........................................التاريخ                    ....................................................................................:   عميد الكليةتوقيع   

:العليا والبحث العلميتوصية عمادة الدراسات   

 ........................................التاريخ...............................................................عميد الدراسات العليا والبحث العلميتوقيع 

 :يتم ارفاق كامل املقترح املكون من

 العنوان املقترح للرسالة -1
 ملخص املشروع -2
 مقدمة تمهيدية ملوضوع الرسالة -3
 استعراض الدراسات السابقة -4
 املتوقعة وإلاسهاماتمسألة البحث ودوافعها  -5
 منهجية البحث -6
 البحث وكتابة الرسالة إلتمامزمني الاطار ال -7
 املراجع -8
 املالحق -9



 نموذج لجنة المناقشة ( أ)الملحق 
 

 _________________  : الرقم الجامعي  ________________________ :اسم الطالب
  _____ ال مقرر الماجستير في القانون: الدرجة العلمية  الحقوق: الكلية_______ـ القانون ال:القسم

  _____________________________________________ (:بالعربي)عنوان الرسالة 
  ____________________________________________ (:باالنجليزي)ان الرسالة عنو 

  _______________________________________________:السنة والفصل الدراسي
 موافقة لجنة المناقشة .1

 ...نا هذه الرسالة ونرى انها كافية بشكل كامل لنيل درجة أنقر اننا قد قر 
__________________ _____________ ____________ 

 التاريخ التوقيع المشرف مقرر لجنة المناقشة -1
__________________ _____________ ____________ 

 التاريخ التوقيع عضو لجنة المناقشة -2
__________________ _____________ ____________ 

 التاريخ التوقيع عضو لجنة المناقشة -3
__________________ _____________ ____________ 

 التاريخ التوقيع عضو لجنة المناقشة -4
__________________ _____________ ____________ 

 التاريخ التوقيع عضو لجنة المناقشة
  موافقة الكلية .2

 ...اقر ان هذه الرسالة تستوفي كافة المتطلبات درجة 
__________________ _____________ ____________ 

 التاريخ التوقيع كلية الحقوقعميد 
 الدراسات العليا والبحث العلمي موافقة عمادة  .3

 ...اقر ان هذه الرسالة تستوفي كافة المتطلبات درجة 
__________________ _____________ ____________ 

 التاريخ التوقيع عميد الدراسات العليا والبحث العلمي



 الرسالة تحديد موعد ندوةنموذج  – (ح)امللحق 

 

ويقوم املشرف بتقديمه إلى لجنة الدراسات العليا في الكلية،من ثم  .وتسليمه للمشرف النموذج اهذ بتعبئة الطالب يقوم

 .إبالغ عمادة الدراسات العليا والبحث العلمي وكذلك عمادة القبول والتسجيل باملوعد

 

  ______________________ : الرقم الجامعي  _____________________________________________________  :الطالب اسم

  _______________________: العلمية الدرجة ___________________________ : الكلية _________________________ :القسم

  _________________________________________________________________________________ :(بالعربي) الرسالة عنوان

  _______________________________________________________________________________ :(باالنجليزي ) الرسالة عنوان

  _________________________________________________________________________________ :السنة والفصل الدراس ي

 

 :التاريخ املقترح للندوة

 

 

  _________________: التاريخ ______________________ : التوقيع  ___________________________________  :املشرف اسم

 

 :مختصر عن موضوع الندوة

 

 

 

 

 :الكليةتوصية لجنة الدراسات العليا في 

 

 

  ____________________________ : التاريخ ______________________________________________________ : توقيع العميد

 

  الدراسات العليا والبحث العلميعمادة إلى نسخة 
 

 

 

 



 طلب مناقشة الرسالةنموذج  – (ك)امللحق 

 

ويقوم املشرف بعرض الطلب على لجنة الدراسات العليا في الكلية  .وتسليمه للمشرف النموذج اهذ بتعبئة الطالب يقوم

 . وتبلغ عمادة الدراسات العليا والبحث العلمي لتدقيق جاهزية الرسالة ومدى مطابقتها مع اللوائح

 

  ______________________ : الرقم الجامعي  ______________________________________________________ :الطالب اسم

  _______________________: العلمية الدرجة ___________________________ : الكلية _________________________ :القسم

  _________________________________________________________________________________ :(بالعربي) الرسالة عنوان

  _______________________________________________________________________________ :(باالنجليزي ) الرسالة عنوان

  _________________________________________________________________________________ :السنة والفصل الدراس ي

 

 : توصية لجنة الدراسات العليا في الكلية

 :توص ي بتشكيل لجنة وموعد املناقشة حسب التالي

 

  _________________________________________________________________________________________ :موعد املناقشة

 

  ______________________________________________________________ :(مقرر لجنة املناقشة)ورتبة املشرف اسم  .1

  _______________________________________________________________________ :عضو لجنة املناقشةورتبة اسم  .2

  _______________________________________________________________________ :عضو لجنة املناقشةورتبة اسم  .3

  _______________________________________________________________________ :لجنة املناقشةعضو ورتبة اسم  .4

  _______________________________________________________________________ :عضو لجنة املناقشةورتبة اسم  .5

 

 :قرار عمادة الدراسات العليا والبحث العلمي

 

 

 

 

  ____________________________ : التاريخ ______________________________________________________ : توقيع العميد

 

 

 

  عمادة القبول والتسجيلإلى نسخة 



متابعة إنجاز الطالب في الرسالةنموذج  – (ي)امللحق   

املشرف بمناقشة التقرير مع الطالب ومن ثم تسليمه إلى ويقوم  .وتسليمه للمشرف النموذج اهذ بتعبئة الطالب يقوم

 .لجنة الدراسات العليا في الكلية

 

  ______________________ : الرقم الجامعي  ______________________________________________________ :الطالب اسم

  _______________________: العلمية الدرجة ___________________________ : الكلية _________________________ :القسم

  _________________________________________________________________________________ :(بالعربي) الرسالة عنوان

  _______________________________________________________________________________ :(باالنجليزي ) الرسالة عنوان

  _________________________________________________________________________________ :السنة والفصل الدراس ي

 

 :تقييم املشرف لالنجاز لتاريخه

 

 

 

 

  _________________: التاريخ ______________________ : التوقيع  ___________________________________  :املشرف اسم

 

 :توصية لجنة الدراسات العليا في الكلية

 

 

 

 

  ____________________________ : التاريخ ______________________________________________________ : توقيع العميد

 

 :يتم ارفاق كامل التقرير مكون من التالي

 

 امللخصعنوان الرسالة و  .1

 .التداركبيان باملهام املنجزة حسب الاطار الزمني مع توضيح أي خروج عن الخطة وألاسباب وخطط  .2

 

  الدراسات العليا والبحث العلميعمادة إلى نسخة 

  طلب مناقشة الرسالةنموذج  – (ك) قامللح لعمادة القبول والتسجيإلى نسخة 



  

الرسالة أصالة حول تقرير  

   

الطالبة /اسم الطالب    

 الرقم الجامعي 

 اسم الكلية 

 التخصص 

:ةعنوان الرسالة باللغة العربي  

 

 

:عنوان الرسالة باللغة االنجليزية  

 

 

 

:اسم المشرف األكاديمي  

 

من الالئحة الموحدة للدراسات العليا و تعليمات الرسائل العلمية المعمول بها في ( 34)استنادا إلى المادة 

 :وبعد االطالع والدراسة لهذه الرسالة تبين لي ما يلي الجامعة ،

 نعم          ال:       يتسم موضوع الرسالة بالجدة واألصالة  -1

 نعم           ال:       الطالبة باألصول العلمية السليمة من حيث االقتباس والتوثيق /التزم الطالب -2

 : ق محفوظة بإذن كتابي مسبق من صاحب الحق األصليالطالبة مواد ذات حقو/استخدم الطالب -4

 .ال           نعم       

الطالبة  قد حصل على /هل تم تضمين ما يثبت أن الطالب إذا كانت اإلجابة عن السؤال السابق بنعم، -3

 .نعم              ال:        اإلذن المسبق لكل مادة  مستخدمة وذات حقوق محفوظة للغير 

 

 :عميد الكلية :                                                     المشرف على الرسالة 

   

 :التوقيع        :                                                                   التوقيع 

 

  :التاريخ        :                                                                   التاريخ 

 وزارة التعليم العالي

 جامعة دار العلوم

 كلية الدراسات العليا والبحث العلمي

   

 

  

  

  

  



 
 وزارة التعليم العالي 

 جامعة دار العلوم
 كلية الدراسات العليا

 
 تعهد طالب ماجستير

.................أنا الموقع أدناه مقدم الرسالة التي تحمل عنوان  
أقر بأن ما اشتملت عليه هذه الرسالة هو نتاج جهدي الخاص باستثناء ما تمت االشارة اليه حيثما ورد، وأن هذه الرسالة لم 

بحثية أخرى، وأن مضمون هذه الرسالة يعكس تقدم من قبل لنيل أي درجة علمية أو بحث علمي لدى أي مؤسسة تعليمية أو 
. لمؤسسة التعليمية راء التي تتبناها اآراء الباحث الخاصة وهى ليست بالضرورة اآل  

:الباحث   
 

...................................................................... :  مــــاالس  

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


