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 الملحق

 يراوالا: الوثائق المطلوبة للتسجيل بدرجة الماجست

 2 الوثيقة
 

 الجمهورية العربيـة السورية
 جامعة تشرين

 كلية 
 قسم 

  SYRIAN ARAB REPUBLIC 

 Tishreen University 

 Faculty of 

 Dept. of 

  
 أولي سيمنار محضر 

  اختصاص.................................................... قسم في ماجستير
 .     .:   ......................................بيةالعر  باللغة البحث مشروع عنوان

 . .: .....................................االنكليزية باللغة  البحث عنوان مشروع
 ................................................  :  الطالب إعداد

 بإشراف
  المشارك المشرف

           
 المشرف الرئيس

.........................................                ............................  
 :البحث نقاط  أبرز

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

 و البحث محتوى عن االستفسارات و األسئلة بعض الحضور من عدد وجه حيث اقشةللمن الموضوع طرح تم
 :الباحث إلى وجهت التي المفيدة التوجيهات و التساؤالت بعض من لمجموعة عرض يلي      ما في
 

 ........................ اسم عضو الهيئة التعليمية 

  ........السؤال :........................................

  .الجواب ..............................................
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 ................................................ اسم عضو الهيئة التعليمية 

 .السؤال :...............................................

  .الجواب ..............................................

 

  مداخلة المشرف الرئيس 

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

  مداخلة المشارف بالشراف )ان وجد( 

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

 :التوصيات
 .............................................. 

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

  المقترح

  العمل إعادةتعديالت جوهرية و       تعديالت غير جوهرية قبل التسجيل       تسجيل البحث بدون تعديالت

 

 

 

      الرئيس المشرف الدكتور                                     باالشراف  المشارك الدكتور

 

  العلمي البحث وحدة رئيس توقيع

 
 للشؤون العلمية ........كلية عميد نائب                                     ....... قسم رئيس 
 

                                             اسم وتوقيع نائب العميد للشؤون العلمية    اسم وتوقيع رئيس القسم    
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 أولي سيمينار حضور جدول
 

 ....................  تصاصاخ............... قسم في ماجستير
 ......     ....................:   ...............العربية باللغة  البحث مشروع عنوان
 ........................................: االنكليزية باللغة  البحث مشروع عنوان
 .............................................. بتاريخ
 ................................................. :  الطالب إعداد

 بإشراف
 الرئيس لمشرفا                    المشارك المشرف

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

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

 إلتوقيع إلحضور إسماء إلتوقيع إلحضور إسماء
    
    
    
    
    
    
    
    

 
 
 للشؤون العلمية ........كلية عميد نائب                                               .......... قسم رئيس 
 
     العلمية للشؤون العميد نائب وتوقيع اسم                                           القسم رئيس وتوقيع اسم 

                                         

  
 
 2 الوثيقة أوراق جميع على القسم رئيس يوقع أن يجب:  الحظةم
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 أ - 1 الوثيقة
 السورية العربية الجمهورية

 العالي التعليم مجلس   
 

 ماجستير لرسالة علمي بحث مشروع استمارة
 اإلدارية المعلومات:  األول القسم

 
 ...................................................  اسم الطالب:  -1

 الشهادة التي يحملها : ......................................... -2

 .............................................................. القسم -3

 .......الكلية: ..................................................... -4

 ....................الجامعة : ..................................... -5

 .........................المقررات التي درسها : ......................................................................... -6

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

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

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

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

 

                                          

 ..........................  الختصاص الدقيق : .....................اذ المشرف : .............................األست -7

 ......................................  الختصاص الدقيق : ...............المشرف المشارك :.......................... -8

 ة : عنوان مشروع البحث باللغة العربي -9

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

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

 

 عنوان مشروع البحث باللغة النكليزية :   -11

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

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

 

 ............................................................مكان إجراء البحث: .............................................   -11

 .........................................................................الجهة الطالبة لمشروع البحث : ................ -12

 ...................................................الجهة الممولة لمشروع البحث : ....................................  -13

 الجهات المتعاونة في تنفيذ مشروع البحث :  -14

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

           .............................................................................. 
 .................تاريخ البدء) المقترح ( : .......................................................................... -15

 مجمل نفقات البحث : ......................................... ل . س .  -16

 عنوان الطالب : – 27

 العنوان البريدي : ......................................................................................................          
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 ي : ........................................ فاكس : .........................................................هاتف ارض         

 بريد الكتروني ................................................ هاتف خليوي : ........................................         

 

 ........................................................ التوقيع ..............................................اسم الطالب : ......

 .اسم األستاذ المشرف : ......................................................التوقيع ..........................................

 ك : ....................................................التوقيع ...........................................اسم المشرف المشار

 تاريخ تقديم الطلب     /       /     

 
  ماجستير رسالة بحث مشروع حول تفصيلية معلومات:  الثاني القسم

 عنوان البحث باللغة العربية: – 2

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

 

 عنوان البحث باللغة النكليزية:  – 1

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

 

 المشكلة العلمية ومبررات مشروع البحث:  – 1

 

 المشكلة العلمية في مشروع البحث: -1- 3     

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

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

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

 مبررات مشروع البحث : - 3-2

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

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

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

 : هدف مشروع البحث –4

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

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

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

 النتائج التطبيقية المتوقعة من البحث والجهات المستفيدة منها :    – 5

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

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

....................................................................................................................... 
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 خطة البحث والبرنامج الزمني لنجاز البحث : – 6

 خطة البحث :  -1-1

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

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

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

 

 البرنامج الزمني النجاز البحث :  -1-2 

 

األعمال 

 التنفيذية

النتائج  أرقام األشهر في العام

 المتوقعة

 

 

2 1 1 4 5 6 7 8 9 21 22 21 

              

 

              

 

              

 

              

 

 
 (  التعاون ) إن وجدت الجهات األخرى المتعاونة في إجراء البحث وجوانب هذا – 7

 التعاون أوجه الجهة
   
   
  

 التجهيزات والبرمجيات والمراجع الالزمة إلجراء األبحاث :  – 8

 

  التجهيزات والبرمجيات المتوفرة في الجامعة والتي يمكن استخدامها إلجراء البحث : -2-1

 

 مكان وجودها التجهيزات والبرمجيات
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زات والبرمجيات المتاح استخدامها لدى جهات أخرى إلجراء البحث وغير المتوفرة التجهي – 2-2

 في الجامعة إلجراء البحث :      
 مكان وجودها التجهيزات والبرمجيات

  

  

  

  

 

 التجهيزات والبرمجيات والمراجع المطلوب تأمينها إلجراء البحث : -2-3
 

 التجهيزات والبرمجيات والمراجع

 القيمة 

 التقديرية

 موعد الحاجة إليها

 ) ضمن البرنامج

 (لتنفيذ البحث الزمني

   

   

   

   

   

   المجموع

 

 المواد المستهلكة المخصصة للبحث :   – 9

 

 سعر الوحدة الكمية   نوع المادة
    الكلفة اإلجمالية

 

    

    

    

    

    

  المجموع

 

 ة :أعمال حقلية و / أو مخبري – 21
مدته  نوع العمل

 الزمنية

  تكلفته

 وخالفه ( )بما فيه اجور النقل والعمال

   

   

   

   

  المجموع
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 إجمالي موازنة مشروع البحث : - 22

 
 مالحظات القيمة التقديرية نوع النفقة

   

   

   

   

 

رد في بنود هذه قرار مجلس القسم المختص يتضمن الرأي المفصل في أهمية البحث وفيما  –21

 الستمارة : 

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

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

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

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

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

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

  

 لمختص : قرار مجلس الكلية ا – 21

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

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

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

 

 قرار مجلس البحث العلمي : -24

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

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

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



49 

 

 ب - 1لوثيقة ا
 الجمهورية العربية السورية

 مجلس التعليم العالي
 

 دكتوراهاستمارة مشروع بحث علمي لرسالة 
 القسم األول : المعلومات اإلدارية

 
 .......................................................اسم الطالب: .............................................................. -2

 .................... ..................... الدرجة الجامعية األولى التي يحملها: ........................................... -1

     ................ ..................... ............................................................   عنوان رسالة الماجستير: -1

 ............................................. القسم : ............................................................................. -4

 ..........الكلية : ................................................................................................................. -5

 ............الجامعة : ............................................................................................................ -6

 ..................................األستاذ المشرف : ..................................... الختصاص الدقيق : ........... -7

 .......................................... الختصاص الدقيق : .....................................المشرف المشارك : . -8

 عنوان مشروع البحث باللغة العربية :  -9

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

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

 عنوان مشروع البحث باللغة النكليزية :   -21

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

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

 ..............................................مكان إجراء البحث : ..............................................   -22

 .............................الجهة الطالبة لمشروع البحث : ..................................................  -21

 .............................الجهة الممولة لمشروع البحث : .................................................  -21

 الجهات المتعاونة في تنفيذ مشروع البحث :   -24

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

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

 

 تاريخ البدء ) المقترح ( : ..................................................................................................   -25
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 مجمل نفقات البحث ) وفق الجدول التالي ( :  -26

 

 

 ت التقديريةالنفقا
السنة 

 األولى

 السنة الثانية

 )إن وجدت(

 السنة الثالثة

 )إن وجدت(
 المجموع

كلفة التجهيزات والبرمجيات 

 والمراجع المطلوب تأمينها
    

ية واسـتهالكيـة نـفـقـات تـشغيل

, أجور )مواد, مطبوعات, صيانة

انتقال داخلي لألعمال الحقلية ... 

 الخ (

    

     زيارات علمية

     أعمال حقلية  و / أو مخبرية

نفقات أخرى لم تلحظ في البنود 

%من 5السابقة ) ل تتجاوز 

 ميزانية المشروع (

    

     المجموع

  

 عنوان الطالب :   -27

 

 .....................العنوان البريدي : ....................................................................................         

 .........................................هاتف ارضي : ........................................ فاكس : .................         

 ..............................................هاتف خليوي : ........................................بريد الكتروني .....         

 

 

 ...................................اسم الطالب : .............................................................. التوقيع .......... 

 

 .....................................اسم األستاذ المشرف : ......................................................التوقيع ..... 

  

 ...................................اسم المشرف المشارك : ....................................................التوقيع ...... 

   

      

 تاريخ تقديم الطلب     /       /     
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  دكتوراه رسالة ل العلمي بحثالالقسم الثاني : معلومات تفصيلية حول مشروع  

 عنوان البحث باللغة العربية : – 2

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

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

 

 عنوان البحث باللغة النكليزية :  – 1

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

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

 

المشكلة العلمية ومبررات مشروع البحث من خالل دراسة تاريخية مرجعية حديثة تثبت  – 1

 أصالة المشروع : : 

 المشكلة العلمية في مشروع البحث :  -1 -3

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

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

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

         

الدراسة المرجعية لمشروع البحث واهم المراجع ذات الصلة ) يتم التركيز على المراجع  -3-2

 الحديثة بهدف التأكد من أصالة الموضوع ( :

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

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

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

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

 مبررات مشروع البحث : - 3-3

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

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

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

    شروع البحث : هدف م – 4
.......................................................................................................................

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

................................................................................................................. 
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 وصف مشروع البحث :  – 5

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

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

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

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

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

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

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

 

 ستفيدة منها :   النتائج التطبيقية المتوقعة من البحث والجهات الم – 6

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

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

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

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

 

ث والمنتج المتوقع حسب األولوية )يذكر واحد أو أكثر حسب طبيعة األثر المباشر من البح – 7

 البحث( :

 

 في التنمية االقتصادية و / أو االجتماعية  :  -1-1

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

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

 

 في توليد المعرفة المفيدة في التعليم :  -1-2

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

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

 

 في تشخيص مشكالت الدولة والمجتمع : -1-3

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

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

 

 في زيادة المخزون المعرفي الوطني واإلنساني : -1-4

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

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

 

 آثار أخرى إن وجدت: -1-5

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

................................................................................................................... 
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قعة من وجهة نظر المؤشرات الكمية والنوعية لتحقيق هدف المشروع وبلوغ نتائجه المتو – 8

 الطالب: 

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

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

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

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

 

 والتقنيات والطرائق العلمية المستخدمة في تحقيق هدف مشروع البحث:  منهجية البحث – 9

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

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

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

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

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

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

 
 التجهيزات والبرمجيات والمراجع الالزمة إلجراء البحث:  – 21

 

 التجهيزات والبرمجيات المتوفرة في الجامعة والتي يمكن استخدامها إلجراء البحث : -11-1

 

 مكان وجودها التجهيزات والبرمجيات
  
  
  
  
 

أخرى إلجراء البحث وغير التجهيزات والبرمجيات المتاح استخدامها لدى جهات  -11-2

 المتوفرة في الجامعة إلجراء البحث :      

 

 مكان وجودها التجهيزات والبرمجيات
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 التجهيزات والبرمجيات والمراجع المطلوب تأمينها إلجراء البحث : -11-3

 

 والبرمجيات والمراجع تالتجهيزا
 موعد الحاجة إليها القيمة التقديرية 

 برنامج الزمني لتنفيذ البحث ()ضمن ال

   
   
   
   
   

 
 المواد المستهلكة المخصصة للبحث :   – 22

 

 الكلفة اإلجمالية ةسعر الوحد الكمية نوع المادة
 

    
    
    
    

  المجموع
 

 أعمال حقلية و / أو مخبرية  بما فيها أجور النقل: – 21

 
مدته  نوع العمل

 الزمنية
ما فيه أجور النقل تكلفته)ب

 والعمال وخالفه (
   
   
   

  المجموع
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الجهات األخرى التي تتعاون مع الطالب في إجراء البحث وجوانب هذا التعاون ) إن  – 21

 وجدت ( 

 
 أوجه التعاون الجهة
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 : البرنامج التنفيذي الزمني لمشروع البحث  –24

 

 ةامج الزمني للسنة ........................ اعتباراً من تاريخ المباشرالبرن  

 

 رقم األشهر األعمال التنفيذية
 

النتائج 
المتوقعة 

 حسب الفئة

فئة ال

Category 

 األعمال 

 التفصيلية

2 1 1 4 5 6 7 8 9 21 22 21  

األعمال  .2

 التحضيرية

-              

-             

-             

جمع المعلومات  .1

والستقصاء 

 الحاسوبي

-              

-             

-             

              - األعمال الحقلية .1

-             

-             

              - األعمال المخبرية .4

-             

-             

              - زيارات التبادل العلمي .5

-             

-             

 -النشر )تقارير فنية .6

 نشرات علمية(

-              

-             

-             

أ .7
 عمال متفرقة

-              

-             

-             

 
مستلزمات إلبحث من موإد  علىبحثه ) زيارإت إستطالعية ، إلحصول يقصد باألعمال إلتحضيرية كافة إألعمال إلتي يقوم إلباحث للتحضير للبدء ب (1)

 وأجهزة ومعدإت وخدمات مساندة (
للشوإرد إلرئيسية ، حفر  لعينات مائية تحليل كمي  51( يطلب ذكر إألعمال إلتفصيلية إلحقلية وإلمخبرية بشكل كمي ، على سبيل إلمثال : تنفيذ 2)

                م .. إلخ 1حتى  موإقع وعلى ثالثة أعماق متساوية  1نات تربة من م ، إخذ عي2×1أربعة خنادق بأبعاد 
  . تحدد في إلزيارإت إلعلمية توإريخها ، فترإتها ، أماكنها (3)

إألعمال وإلمدة إلسنوية للمشروع يمكن للباحث إستخدإم عدد إلصفحات إلتي يرإها إلعدإد برنامجه إلتنفيذي وفق محتوى مالحظة : 
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 إجمالي ميزانية المشروع : -25
 
 

 البند

 

 

 

 السنة                

الحدود القصوى 

للنفقة كنسبة مئوية 

 في الميزانية

 مالحظات السنة

المجموع 

بالليرات 

 السورية

 األولى
 الثانية

 )ان وجدت(

 الثالثة

 )ان وجدت(

  

نفقات تشغيلية 

 واستهالكية

      

          التبادل العلمي  زيارات

 والتصالت

 ) هواتف, فاكسات : ..(

      

أعمال حقلية /أو 

 مخبرية

      

تجهيزات مكملة 

 وبرمجيات

      

 نشر علمي -متفرقات
      

       المجموع

 

 كلفة المشروع الكاملة , للمدة المذكورة أعاله 
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البحث وفيما رد في بنود قرار مجلس القسم المختص يتضمن الرأي المفصل في أهمية  –26 

هذه الستمارة مع توضيح المؤشرات الكمية والنوعية المعتمدة من المجلس للحكم على درجة 

 انجاز المشروع : 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 قرار مجلس الكلية المختص :  – 27 

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

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

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

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

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

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

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

 العلمي : قرار مجلس البحث -28

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

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

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

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

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

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

..................................................................................................................... 
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 1الوثيقة 

 الجمهورية العربيـة السورية
 جامعة تشرين

 كلية 
 قسم 

  SYRIAN ARAB REPUBLIC 

 Tishreen University 

 Faculty of 

 Dept. of 

 
 :بعنوان ()أو بدرجة الدكتوراه الماجستير بدرجة للتسجيل مقدم بحث مخطط

 
 العربية باللغة البحث عنوان

 
 

 اإلنكليزية باللغة البحث عنوان
 

 إلطالب إعدإد
 إلثالثي إلطالب إسم
 

 إشرإف
 إلمشرف إلدكتور إسم

 إلعلمية إلمرتبة
 (إإلشرإف في إلمشاركة عند إليمين على إألقدم إلمشرف إسم يوضع)

 إلميالدي إلعام
 
 
 
 



 11 

 
 : مقدمة -2

جزة عن موضوع الدراسة، باإلضافة إلى تعريف المفاهيم تعرض المقدمة فكرة مو

 والمصطلحات والمفاهيم الواردة في العنوان، وأخيرا تبيان الغاية من الدراسة.

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

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

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

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

 

 : الدراسات السابقة -1

يتم عرض الدراسات التي تناولت المفاهيم الواردة في العنوان )يجب أن تكون دراسات حديثة 

ألقدم إلى األحدث( نسبيا ول تقل عن عشر دراسات بين العربية أو األجنبية ويتم ترتيبها من ا

( المنهج وأدوات جمع 1( الهدف من الدراسة,  2بحيث تشمل كل دراسة على ما يلي:

( النتائج التي توصلت إليها هذه الدراسة. كما يجب أن تتضمن اسناداا صحيحاا 1البيانات, 

ع لجميع المراجع المستخدمة. ويجب تقييم الدراسات السابقة من  ناحية الختالف والتماثل م

 الدراسة الحالية.

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

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

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

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

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

 

 .................................................................................     على ويركز البحث المقدم

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

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

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

 

 مشكلة البحث -3

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

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

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

 

 أهداف البحث -4

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

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

..................................................................................................................... 
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 فروض البحث -5

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

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

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

 

 أهمية البحث 

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

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

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

 

 منهجية البحث

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

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

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

 

 متغيرات البحث 

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

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

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

 

 المراجع

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

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

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

 

  

 اسم الطالب وتوقيعه                                                                               

 

 

  األستاذ المشرف             

 

 اسم وتوقيع األستاذ المشرف

        رئيس القسم

                                     

القسم اسم وتوقيع رئيس         
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 4الوثيقة 
 الجمهورية العربيـة السورية

 جامعة تشرين
 كلية 
 قسم 

  SYRIAN ARAB REPUBLIC 

 Tishreen University 

 Faculty of 

 Dept. of 

 
 

 

 ...............................السيد الدكتور عميد كلية .................................................

 ..........................................مقدمه: الطالب ..................................................

 ...............ص..........................باختصا ...........................طالب في قسم ...........

 

جراءات تسجيل البحث  أرجو الموافقة على البدء بإ

 بإشراف...............................................................

 بعد أن أنهيت مقررات السنة األولى

 

                                                                       

                                                                                 

 اسم الطالب وتوقيعه                                                                                    
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 5الوثيقة 
 الجمهورية العربيـة السورية

 جامعة تشرين
 كلية 
 قسم 

  SYRIAN ARAB REPUBLIC 

 Tishreen University 

 Faculty of 

 Dept. of 

 
 عميد كلية ..................السيد الدكتور 

 ..............................في قسم  ......................../  ...........................مقدمه : الدكتور 

 كمشرف .......الطالب ............أتعهد باإلشراف على طالب الدراسات العليا )ماجستير( 

 . ..........................باختصاص .............................نيل درجة الماجستير بقسمل ............

 

 : البحثعنوان 
............................................................................................................................. 

 

ير المشرف عليها أصول من قبل رئاسة الجامعة والمسجلة حتى علما أن عدد رسائل الماجست

 هذا التاريخ هي

 ./ رسالة كمشرف رئيس       /

 / رسالة كمشرف مشارك.       /

 

 مالحظات
تاريخ قرار رقم و

 مجلس الجامعة
 عنوان البحث

اسم 

 الطالب

    

    

    

    

 

 الدكتور المشرف      

 فاسم وتوقيع الدكتور المشر

 

    ........رئيس قسم 

 ......... للشؤون العلميةعميد كلية نائب                            

 اسم وتوقيع نائب العميد للشؤون العلمية                                    اسم وتوقيع رئيس القسم
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 22الوثيقة 
 الجمهورية العربيـة السورية

 جامعة تشرين
 كلية 
 قسم 

  SYRIAN ARAB REPUBLIC 

 Tishreen University 

 Faculty of 

 Dept. of 

 
 

 _ __ _ _ __ _ _ _ _ _ __ _ _ جامعة _ _  _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ السيد عميد كلية _

 لتسجيل رسالة ماجستير  _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ تقدم إلينا الطالب: _ 

_ _ _ _ بعنوان:_ _ _  _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  بكلية _ _ _

 _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __ _ __ _ _ _ _ __ _ _ _ _ __ _ _ _ _ __ _ _ _ _ _ _ _ 

 

يرجى التفضل بإعالمنا فيما إذا كان الموضوع مطروقاا لديكم أم ل ليصار إلى استكمال 

 إجراءات تسجيله, مع رجاء اإلجابة خالل خمسة عشر يوماا. 

 

 ولكم الشكر                                                  

 

 عميد الكلية                                                                       مرئيس القس

 

 

  

  

  

  

  

   

 

 جامعة تشرين_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ إلى عمادة كلية _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

 

        بعد الطالع تبين أن الموضوع: 

 مطروق في الجامعة.

 غير مطروق في الجامعة. 

 

 عميد الكلية   مرئيس القس
 

 
 


