
  وزارة التعليم العالي والبحث العلمي
  الدراسات العليا - كلية الهندسة –جامعة القادسية 

  المحترم...            السيد رئيس قسم         

  ٢٠       - ٢٠العام الدراسي         - م / مقترح مشروع بحث                    
  تحية طيبة ......

  -بالعنوان وخطة البحث التالية:  رح مشروع بحث                       ضراتكم مقتارفق لح

  اسم المشرف الثالثي واللقب
  القسم / الجامعة / الكلية

  وتاريخه العلمي اللقب
والمستمرين بالدراسةالمشرف عليهم عدد الطلبة 

االختصاص العام للبحث المقترح
  المقترحاالختصاص الدقيق للبحث 

  -عنوان البحث المقترح باللغة العربية:  -

  -عنوان البحث المقترح باللغة االنكليزية:  -

  -أهداف وخطة البحث المقترح:  -



   طبيعة البحث
  

  -االجهزة والمواد المطلوبة للبحث:  -
  

  امكانية التوفر  بالبحث والمواد المستخدمةاالجهزة   ت

١      

٢      

٣      

٤      

٥      
  

 هل يتطلب البحث ابداء المساعدة او التعاقد مع جهات أخرى: -
  جهة التعاقد او جهة ابداء المساعدة

  مختلط) –عام  –(حكومي 
  المتطلبات

  مساعدة  تعاقد
      
  

  كافية للبحثهل تتوفر مصادر حديثة 
 شهراً   سنة   المدة المتوقعة إلنجاز البحث

  هل يتطلب البحث مشرف اخر من اختصاص اخر
   اسم المشرف المشترك

 
 -المشترك: األسباب الرئيسية لألشراف 

  
  
  
  
  
 

 
  التوقيع/

 
    التوقيع/  

    اسم المشرف الثانوي    اسم المشرف الرئيسي
    المرتبة العلمية    المرتبة العلمية

    والدقيق االختصاص العام    والدقيق العاماالختصاص 
    العنوان    العنوان
    التاريخ    التاريخ
    الهاتف    الهاتف

    البريد االلكتروني     البريد االلكتروني
  



  
  

  -العليا: توصيات لجنة الدراسات 
  

   وتوصي بما يلي: ٢٠اإلداري المرقم         في      /    /      باألمراجتمعت لجنة الدراسات العليا المشكلة 
  

    رفض المقترح   نوصي بالموافقة
  

 :أسباب الرفض -
١-  
٢-  
٣-  
٤-  
  

  ر. اللجنة  عضوا عضوا عضوا  عضوا
        

  
  

  قرار مجلس القسم
  

   والمنعقدة بتاريخ  قرر مجلس القسم بجلسته المرقمة
  
  
  

   بحثرفض ال   اقرار البحث
  
  
  
  

  ئيس مجلس القسمر مجلس القسممقرر 
  

  
  
  
  مصادقة السيد عميد الكلية
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