
 نموذج الخطة البحثٌة باللغة العربٌة -

 الرقم الكودي للطالب: .......... 

 جامعة اإلسكندرٌة

 كلٌة/معهد ...............

 قسـم .......................

 خطة بحثٌة للحصول على درجة دكتوراه فلسفة / ماجستٌر
 فً ..........

 022 - 022للعام الجامعً 

 اسم الطالب:
 الدراسة:عنوان 

 باللغة العربٌة: 
 باللغة اإلنجلٌزٌة: 

 لجنة اإلشـراف:

 . األستاذ الدكتور/ ..........1

 أستاذ ............     

 قســم .........     

 كلٌة/معهد ..........     

 جامعة .........     

 . أستاذ / دكتور/ ..........0

 أستاذ / أستاذ م. / مدرس  ............     

 قســم .........     

 كلٌة/معهد ..........     

 جامعة .........     

 . أستاذ / دكتور/ ..........3

 أستاذ / أستاذ م. / مدرس  ............     

 قســم .........     

 كلٌة/معهد ..........     

 جامعة .........     

 



 

 المقدمـــة

 

 

 الهدف من الدراسة

 

 الدراسة إلى .........تهدف هذه  

 

 للكلٌات النظرٌة 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 خطـة البحث

 تكتب طبقا لمنهجٌة كل كلٌة/معهد فً طرٌقة تناوله لهذا الجزء

 دور لجنة اإلشراف

 

 أ.د/ ...........
 سٌقوم سٌادته باإلشراف على ...................
 واإلشراف على كتابة ومراجعة الرسالة.كما سٌقوم بمساعدة الطالب فً تفسٌر النتائج 

 
 أ.د/ ...........

 سٌقوم سٌادته باإلشراف على ...................
 كما سٌقوم بمساعدة الطالب فً تفسٌر النتائج واإلشراف على كتابة ومراجعة الرسالة.

 
 أ.د/ ...........

 سٌقوم سٌادته باإلشراف على ...................
 عدة الطالب فً تفسٌر النتائج واإلشراف على كتابة ومراجعة الرسالة.كما سٌقوم بمسا

 

 المراجـــــع

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 جامعة اإلسكندرٌة
 كلٌة/معهد ............
 قسم ....................

 

عنوان الرســـــــــــــــالة 
 

 
 مقدمة رسالة

 
 جامعة اإلسكندرٌة  ----------كلٌة/معهد  -لقسم .............. 

 ضمن متطلبات درجة 

 

 الماجستٌر / دكتوراه الفلسفة

 فً 

---------------------------------------------- 

 من 

 اســـــــم الطـــــالب

 ، العام----------------بكالورٌوس / لٌسانس 

 ------------/ معهد ---------------كلٌة 

 ---------------جامعة 

 

 ]العــــــــام -الشهر[   
 



 جامعة اإلسكندرٌة
 كلٌة/معهد ............

 قسم ....................
  

عنوان الرســـــــــــــــالة 
 

 رسالة مقدمة  من
 

 اســــــم الطــــــــالب
 

 للحصول على درجة الماجستٌر / دكتوراه فلسفة
 
 ىف

--------------------------------------------- 
 

 التوقٌع      لجنة الحكم والمناقشة:
 

 --------------     -------------------------أ.د/
 ---------------     ------------------------أ.د/ 
 --------------     ------------------------أ.د/

 

 /      /   التارٌخ           
 

 موافقون       لجنة االشراف
 

 

-------------------------أ.د/ د/  
أستاذ مساعد/ أستاذ/ 

 مدرس .................................
--------------------قســـــم   

 --------/ معهد ---------كلٌة 
---------------------جامعة  

 

-------------------------أ.د/ د/  
أستاذ مساعد/ أستاذ/ 

 مدرس .................................
--------------------قســـــم   

 --------/ معهد ---------كلٌة 
---------------------جامعة  

 

-------------------------أ.د/ د/  
 أستاذ/ أستاذ مساعد/ مدرس .................................

--------------------قســـــم   

 --------/ معهد ---------كلٌة
 ---------------------جامعة

 



 

 إقــــرار

 

 
أقر أنه ال ٌوجد أي جزء من هذا العمل قد سبق تقدٌمه لنٌل درجة أخرى فً هذا 

أو مؤسسة تعلٌمٌة أخرى.المعهد أو أي جامعة   

 

:اسم الطالب  

   توقٌعه:

 

 


