
 كندريةجامعة اإلس
 معهــد الدراسـات العليا والبحـوث

 قسم الدراسات العليا  
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

 تقرير صالحية رسالة ماجستير

 للعرض على لجنة الحكم والمناقشة
 

 السيد األستاذ الدكتور / وكيل المعهد للدراسات العليا والبحوث .

 تحية طيبة وبعد ,,,,                            

 

 .......................................................................أتشرف بافادة سيادتكم بان الرسالة المقدمة من الطالبة / 

 

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

 

 

)………………………………………..………………………………………………………………………………………………………………………: ( Thesis Title 

 

 

 -قد تمت كما تم نشر البحث اآلتي من الرسالة :

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

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

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

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

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

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

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

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

 

بشأن إعفاء طالب الماجستير والدكتوراه  2013( لسنة  22مع إعفاء الطالبة من جلسة المناقشة العلنية طبقا لقرار الجامعة رقم ) 

بالشكل التقليدي المتعارف عليه وكذلك وكذلك من جلسة المناقشة العلنية في حالة نشر أبحاث رسائلهم نشرا دولياً من تقديم رسالة 

 متميز.

 

 -السادة أعضاء لجنة اإلشراف :

 

 

 التوقيع االسم م

   

   

   

 

 وكيل المعهد                                          رئيس القسم                                                                        

 للدراسات العليا والبحوث                                                                                                                           

 

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

 



 كندريةجامعة اإلس
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 تقرير صالحية رسالة ماجستير/ دكتوراه

 للعرض على لجنة الحكم والمناقشة
 

 السيد األستاذ الدكتور / وكيل المعهد للدراسات العليا والبحوث .

 تحية طيبة وبعد ,,,,                            

 

 .......................................................................أتشرف بافادة سيادتكم بان الرسالة المقدمة من الطالب / 

 

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

 

 

)………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..: ( Thesis Title 

 

 

 -قد تمت كما تم نشر البحث اآلتي من الرسالة :

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

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

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

...................................................................................................................................................................... 
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بشأن إعفاء طالب الماجستير والدكتوراه  2013( لسنة  22المناقشة العلنية طبقا لقرار الجامعة رقم )  مع إعفاء الطالب من جلسة

من تقديم رسالة بالشكل التقليدي المتعارف عليه وكذلك وكذلك من جلسة المناقشة العلنية في حالة نشر أبحاث رسائلهم نشرا دولياً 

 متميز.

 

 -السادة أعضاء لجنة اإلشراف :

 

 

 التوقيع االسم م

   

   

   

 

 رئيس القسم                                                                                                       وكيل المعهد           

 للدراسات العليا والبحوث                                                                                                                           

 

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



 كندريةجامعة اإلس
 معهــد الدراسـات العليا والبحـوث

 قسم الدراسات العليا  
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 مة منالتقرير الجماعي على الرسالة العلمية المقد

 ..........................................الطالب / 

 ...........................تخصص  ............................للحصول على درجة 

 ..........................................................من قسم 

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

 

)………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..: (Thesis Title  

 

  -إجتمعت لجنة الحكم من السادة :

 ـ  1

 ـ  2

 ـ  3

 ..........................................................ة للنشر المقدمة من الطالب / لتقييم الرسالة البحثية المقبول

 ..........................................................في  ..........................................للحصول على درجة  

  -وتم تقيمها بناء على عناصر التقييم اآلتية :

 

 أوالً : هل موضوع البحث أو األبحاث المقدمة من الطالب مطابقة أو متعلقة بموضوع خطة البحث المعتمدة من مجلس المعهد ؟ 

 

 نعم                                                                             ال                                 

 

 ISIفي حالة الدكتوراه ( طبقا لتصنيف %  20) او أعلى من  %50مجالت المنشور فيها البحث تقع في أعلى  هل المجلة أو الثانياً :

 ؟

                                 

 نعم                                                                             ال                                

 ....................مجلة متخصصة في  ............من  .............هو رقم ) ...............لعام  ISIوموقع المجلة  طبقاً لتصنيف           

 

 ثالثاً : هل اسم الطالب والمشرفين مدون على األبحاث المقدمة ؟ 

 

 ال                                                 نعم                                                            

 

 رابعاً : هل اسم جامعة اإلسكندرية مذكور على جميع األبحاث المقدمة ؟

 

 نعم                                                                             ال                                

 

 ..............................................ة منح الطالب / .خامساً : ترى اللجن

           .....................................................................   في  ..................................درجة            

 بيانات أعضاء لجنة الحكم

 

 ة التابع لهاالمعهد أو الكلي الوظيفة االسم م
التوقيع 

 بالتاريخ

1     

2     

3     
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4     

 

 

 

 .......................................................................الفردي المقدم من أ.د /التقرير 

 ..........................................الطالب / على 

 ...........................تخصص  ............................للحصول على درجة 

 ..........................................................من قسم 

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

 

)………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..: (Thesis Title  

 

  -وتم تقيمها بناء على عناصر التقييم اآلتية :

 

 أوالً : هل موضوع البحث أو األبحاث المقدمة من الطالب مطابقة أو متعلقة بموضوع خطة البحث المعتمدة من مجلس المعهد ؟ 

 

 نعم                                                                             ال                                 

 

 ISI% في حالة الدكتوراه ( طبقا لتصنيف  20) او أعلى من  %50ثانياً :هل المجلة أو المجالت المنشور فيها البحث تقع في أعلى  

 ؟

                                 

 نعم                                                                             ال                                

 ....................مجلة متخصصة في  ............من  .............هو رقم ) ...............لعام  ISIوموقع المجلة  طبقاً لتصنيف           

 

 ثالثاً : هل اسم الطالب والمشرفين مدون على األبحاث المقدمة ؟ 

 

 نعم                                                                             ال                                

 

 رابعاً : هل اسم جامعة اإلسكندرية مذكور على جميع األبحاث المقدمة ؟

 

 نعم                                                                             ال                                

 

 التوصية خامساً : 

 

 2013( لسنة  22قبول الرسالة طبقا لقرار الجامعة رقم ) 

 

 
 .....................................االسم :                                                                                                          

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


