
 

 

   دامع٘ اإلماو حمند بً ضعْد اإلضالمٔ٘

  

   الرتبٔ٘كلٔ٘ 

 ّكال٘ الكلٔ٘ للدزاضات العلٔا ّالبشح العلنٕ
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 الدكتْزاِ مسسل٘ يف  مْضْع السضال٘إدساٛات تطذٔل 
 

 

 :٘ٔامليطلكات اليظام 

 أىُ املتضني٘سدٗ للدزاضات العلٔا يف ادتامعات، ( مً الالٜش٘ امل41ْاضتيادًا علٙ املادٗ زقه )

علٔا مسغد علنٕ مع بدآ٘ التشاقُ بالربىامر لتْدَُٔ الدزاضات يف ال طالبكل ل ٓكٌْ

( مً 42اضتيادًا للنادٗ زقه )مْضْع السضال٘ ّإعداد خط٘ البشح، ّ ّمطاعدتُ يف اختٔاز

الدكتْزاِ  زضال٘ للطالب تطذٔل مْضْع لحيالالٜش٘ املْسدٗ للدزاضات العلٔا يف ادتامعات 

التكدو مبػسّع  (دٔد ددًا)ّمبعدل تساكنٕ ال ٓكل عً  % مً املكسزات الدزاض50٘ٔ ادتٔاشبعد 

 السضال٘.

 

  اإلدساٛات: 

باالطالع علٙ جمنل ما كتب سْلُ مً أدبٔات  وّٓكْخيتاز الطالب اجملال البشجٕ،  .1

لتصو املسغد العلنٕ ، ّٓعلنٔ٘، أّ سضْز فعالٔات علنٔ٘ يف ٍرا اجملال ّدزاضات ّحبْخ

ُ جمال يف عٔيُّالفعالٔات العلنٔ٘ اليت تبأٍه األّعٔ٘ املعسفٔ٘  بتعسٓف الطالب

 .البشجٕ
علٙ أٌ تتطه  حبجٔ٘ يف ٍرا اجملال ما لدُٓ مً أفكاز العلنٕ غدٓعسض الطالب علٙ املس .2

املْضْعات البشجٔ٘ باألصال٘ ّاالبتكاز ّاإلضَاو الفاعل يف إمناٛ املعسف٘ يف ختصص 

الطالب  مػكل٘ البشح اليت ٓعتصوحتدد  العلنٕ ّبالتداّل مع مسغدِ ،الطالب

بعض لالضتفادٗ مً  طالبلسضالتُ، ّللنسغد العلنٕ أٌ ْٓدُ التطذٔلَا مْضْعًا 

، أّ املدتصني يف ٍرا اجملال، أّ إدساٛ بعض املكابالت أّ الدزاضات أعضاٛ ٍٔٝ٘ التدزٓظ

 االضتطالعٔ٘.
 /ـ٘ٓكْو الطالب ،التأكد مً صالسٔ٘ املْضْع للبشحقياع٘ الطالب ّمسغدِ ّبعد بعد  .3

ّٓسضلَا إىل  (1) علٔا   .املسفلالفكسٗ البشجٔ٘ ّفل منْذز بعسض مْضْعُ البشجٕ 

 لربٓد اإللكرتّىٕ.ااملسغد العلنٕ زمسًٔا عرب 
مدٗ ال  يف الفكسٗ البشجٔ٘منْذز يف الطالب/ـ٘ مبسادع٘ ما كتبُ ٓكْو املسغد العلنٕ  .4

عرب الربٓد  لسٜٔظ الكطه العلنٕزمسًٔا ّيف سال اعتنادٍا ٓسفعَا  ،ًاأضبْعتتذاّش 

 .اإللكرتّىٕ
بعد ــ  الدزاضات العلٔا دتي٘ أمني ٓكْوزٜٔظ الكطه  مً قبل بشجٔ٘بعد إسال٘ الفكسٗ ال .5

مً  ثينيا إىلعرب الربٓد اإللكرتّىٕ  بإزضاهلاــ  تْدُٔ زٜٔظ دتي٘ الدزاضات العلٔا

يف  ٓكٌْ أسدٍنا مً أعضاٛ دتي٘ الدزاضات العلٔا أعضاٛ ٍٔٝ٘ التدزٓظ يف الكطه

مً أدل تكدٓه املدتصني يف مْضْع الفكسٗ، أعضاٛ ٍٔٝ٘ التدزٓظ  ّاآلخس مً الكطه

 .اللذي٘ علٙ عسضَا قبل فكستُ ّتطْٓس للباسح املػْزٗ
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 عرب العلنٕ املسغد إىلّتسضل  مكتْب٘البشجٔ٘  الفكسٗ علٙ امللشْظات املطتػازاٌ ُٓكّدو .6

ميكً للنطتػازًٓ ّ ،يف مدٗ أقصاٍا أضبْع مً تازٓذ تطلٔنَا هلنا الربٓد اإللكرتّىٕ

 .اذتاد٘ عيد الطالب/ـ٘مع  تْاصلال

 ُتسضل ثه ،املسغد العلنٕ مع األخر باالعتباز زأٖ املطتػازًٓ آزاٛ ضْٛ يف الفكسٗ تعّدل .7

 بالكطه العلٔا الدزاضات دتي٘ أمني إىلعرب الربٓد اإللكرتّىٕ  العلنٕ املسغد مً الفكسٗ

 .الدزاضات العلٔا دتي٘ ادتناعات يف لعسضَا

سرف  ّقد ٓسٚ الكطه)  املْضْع البشجٕ املكرتح بالكطه الدزاضات العلٔا دتي٘تدزع  .8

ّمياضب٘  ،للتأكد مً ّضْح املػكل٘ اضه الطالب ّمسغدِ العلنٕ مً الينْذز(

 التْصٔ٘ ّتتدر ّالطالب. ،ّالتدصص ،ّاملدٗ ،لكل مً الدزد٘ العلنٔ٘ ،املْضْع

 املسغد مع التعدٓالت بإدساٛ الفكسٗ قبْل أّ تعدٓالت، بدٌّ الفكسٗ قبْل: ) بػأىَا

علٙ أال  (مع ذكس الطبب الفكسٗ زفض أّ اللذي٘، أعضاٛ مً فسعٔ٘ دتي٘ مع أّ العلنٕ

 .مً تازٓذ ّزّدٍا أضابٔع ٘السد علٙ الفكسٗ البشجٔ٘ ثالثٓتذاّش 

 ُتسفعيف سال مْافك٘ دتي٘ الدزاضات العلٔا يف الكطه علٙ الفكسٗ بػكلَا اليَاٜٕ  .9

 جملظ علٙ لعسضَا الفكسٗ الكطه باعتناد زٜٔظ إىل اللذي٘ زٜٔظ مً التْصٔ٘

 .للنْافك٘ علَٔا الكطه

 التْصٔ٘ ّتته العلنٕ، املسغد اضه مع الكطه جملظ يف البشجٔ٘ الفكسٗ عيْاٌ ُٓعسض .10

 اليت امللشْظات يف لليظس العلٔا الدزاضات دتي٘ إىل بإعادتَا ّإما الفكسٗ، باعتناد إما

 .الكطه جملظ أعضاٛ مً تعسض
خمطط السضال٘ بإغساف  ٓػسع الطالب بإعدادبعد مْافك٘ جملظ الكطه العلنٕ،  .11

 املسغد العلنٕ. 
 

 

 

 الصمئ٘ دد امل: 

 املدٗ املْضْع و

 ال ٓتذاّش أضبْعًا  املْضْععلٙ الطالب سْل مياضب٘ املسغد العلنٕ زد   .1

 ال ٓتذاّش أضبْعًا ً علٙ املْضْع زد املطتػازٓ  .2

 ثالث٘ أضابٔعال ٓتذاّش  زد دتي٘ الدزاضات العلٔا بالكطه   .3
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 بطه اهلل السمحً السسٔه   

  

   دامع٘ اإلماو حمند بً ضعْد اإلضالمٔ٘

   الرتبٔ٘كلٔ٘ 

   .............................................. قطــــه      

 

 
 

 أّاًل: املعلْمات العام٘:

 /ـُاضه الدازع

 موازي Oعاو           O                                  الربىامر 

 الرابع Oالثالث       O املطتْٚ الدزاضٕ اذتالٕ

 هـ341/   /    تازٓذ تكدٓه الفكسٗ البشجٔ٘

  التدصص الدقٔل

 :لربيد اإللكرتوىيا                                       :       اجلوال ّضٔل٘ التْاصل 
 

 

 عيْاٌ الفكسٗ البشجٔ٘

 

 املسغد العلنٕ املكرتح

 الدزد٘ العلنٔ٘

 التْقٔع 
 

 

 .2 .3 أمساٛ املطتػازًٓ

   التْقٔع

 

عيْاٌ زضال٘ املادطتري 

 للطالب/ـُ
 

 

 اعتناد جملظ الكطه 
 هـ341( وتاريخ   /   /      القسه رقه )  جملسالفكرة البحثية جبلسة  اعتندت

 التوقيع:                                 د.  :                                    رئيس قسه

 (1) علٔا  )مسسل٘ الدكتْزاِ( العلٔاالدزاضات  البشجٔ٘ لطالبمنْذز إعداد الفكسٗ 

 com.                        @         لقسه : الربيد اإللكرتوىي للكرتوىية على إترسل ىسخة مالحظة: 

mailto:Manaheg@gmail.com
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 ثاىًٔا: تفاصٔل الفكسٗ البشجٔ٘:

عيْاٌ الفكسٗ  (1)

 البشجٔ٘

 مػكل٘ البشح (2)

 أضٝل٘ البشح (3)

 أٍداف البشح (4)

املْضْعٔ٘  اذتدّد (5)

 للبشح

اذتدّد املكاىٔ٘  (6)

 للبشح

اذتدّد الصماىٔ٘  (7)

 للبشح

 اجملتنع ّالعٔي٘ (8)

: بشحجمتنع ال

بشح:عٔي٘ ال

 كٔف ضٔته اختٔازٍا؟

 البشح ميَر (9)

البشجٔ٘  دّاتّاأل

 املطتددم٘ 

 

 بشحمصطلشات ال (10)

املصادز ّاملسادع  (11)

 السٜٔطٔ٘
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