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عمادة الدراسات العليا

منوذج إعداد خطة البحث املقرتحة

لدرجتي الماجستير والدكتوراه

G-11

(أسلوب الدراسة :بالمقررات والرسالة)

بيانات الطالب  /الطالبة
االسم

الرقم الجامعي

الكلية

القسم



الدرجة العلمية



ماجستير

التخصص العام

أخرى:

دكتوراه
التخصص الدقيق

عدد الساعات التي تم اجتيازها

مالحظات

نسبتها من العدد اإلجمالي

عدد الفصول التي أجلت

جلنة اإلشراف
االسم

مرتبته العلمية

التخصص

عدد الرسائل
يشرف عليها

التي

صفة اإلشراف

1
2
عدد الرسائل للمشرف الرئيسي حاليا
التوصيات/القرارات
مجلس القسم

موافق

مجلس الكلية

موافق




غير موافق
غير موافق




رقم الجلسة

تاريخها

رقم الجلسة

تاريخها

اسم الطالب/الطالبة

التوقيع

اسم المشرف

التوقيع

الرئيس
رئيس القسم

التوقيع

عميد الكلية

التوقيع

عنوان البحث (الرسالة أو املشروع البحثي)
عربي:
English:
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عمادة الدراسات العليا

-1

الملخص بالعربي (ال يزيز ب  052اللب)
(تشلى فارة الزراسبن إ راءات لوسلب

-0

الملخص باللغة اإلنجليزية (ال يزيز ب  052اللب)
(تشلى فارة الزراسبن إ راءات لوسلب

-3

ب لريقب العلى و األزواتن و النتلئج اللتوقعب)

ب لريقب العلى و األزواتن و النتلئج اللتوقعب)

مقدمة البحث ومشكككلته( :تتنلوى لوضتتوع الو ج وشتتاى لم و تنتهج ولوضتتوع الو ج الالي وت زيز اللشتتالب التج ستتينلقشتتهل الو ج

وزوا ج القيلم وه)

-4

الدراسات السابقة( :استعراض لنتلئج الزراسلت السلوقب ولنه يتهل و الرول وينهل لم لنلقشب أو ه الشوه و االاتالف)

 -5أهداف البحث:

-6

إجراءات البحث وأدواته( :تشتتتتتلى لطة الب الو ج و زوى زلنج زن لز الو جن ينب و ل تلم و لالب الو جن األزوات الالزلب

ل لم العينلت و ت ليلهلن و األسلليب از صلئيب اللستازلب لت ليى الويلنلت إب و زت)

-7

النتائج المتوقعة من البحث ( :ازضلفب العلليب التج سي ققهل الو ج)

-8

قائمة مراجع الخطة :إتولع أسلوب للج لو ز لسرز قلئلب اللرا م ( تفصى اللرا م العرويب ب ازن

ليزيب)

