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 جامعة الحدين بن طالل

        

 معػػػان

 ............................تاريخ تقجيم التقخيخ:..                                                                                            
 تقخيخ إجازة تفخغ علسي 

 ذ:معلهمات يتم تعبئتيا من قبل عزه ىيئة التجري أواًل:
 معلهمات شخرية عن الباحث صاحب اإلجازة: -1

 ............................. الخقم الهظيفي: ……………………  االسم:

        ⃞    أستاذ مذارك                              ⃞  أستاذ الختبة العلسية:

 ............................ الكلية: ............................ القدم:

 ............................................   التخرص الجقيق: 

 .……………………………………………………………………………… تاريخ التعيين في الجامعة:

 …………………………………………………………………… البخيج اإللكتخوني:

 العسل الياتف: 
............. 

 الفخعي
............ 

 الخلهي 
.......... 

 
 اإلجازة: بحثن معلهمات ع -2

  تاريخ الحرهل على اإلجازة: ........ رقم كتاب السهافقة على اإلجازة:

 مكان إجخاء البحث

 ............................. ة/ جامعة عالسي عالسي أ. مخكد بحث

 ............................. ة/ جامعة إقليسي إقليسي ب. مخكد بحث

 ............................ ةمحلي / جامعة محلي ج. مخكد بحث

 
 مجة اإلجازة: -3

 من العام ... ⃞ فرلين –عام دراسي 

 من العام ........... ⃞الفرل الثاني  من العام............ ⃞الفرل األول  فرل دراسي واحج
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  :بيان باإلنتاج العلسي -4

 ( للشذخ خالل اإلجازة وذات العالقة بسذخوع البحث:أ. البحهث السشذهرة )أو السقبهلة أو السعجة

 الرفحات الدشة السجلج السجلة عشهان البحث الخقم

1.  
 

   

      

 ب. البحهث السشذهرة )أو السقبهلة أو السعجة( للشذخ خالل اإلجازة وليذ ليا عالقة بسذخوع البحث )إن وججت(:

 اتالرفح الدشة السجلج السجلة عشهان البحث الخقم

1.                   

.. 
..  . 

2.   ......... ..  

3.      

4  

 

    

      

 

 معلهمات عن البحث الحي تم إنجازه حدب مخطط بحث اإلجازة: -5

 أ. عشهان البحث باللغة العخبية أو اإلنجليدية:

 

 

   

 ة وتعسم علييا نتائجو:ب. الجية )الجيات( التي يسكن أن تدتفيج من البحث من الشاحية التشفيحي

 

 
 التاريخ: توقيع الباحث:

          ثانيًا : تقييم البحث

 )يكتبو رئيذ القدم(: بالتقخيخ رأي مجلذ القدم -1

    مطابق  لسخطط بحث اإلجازة

 ) يخجى تهضيح األسباب أدناه(:   غيخ مطابق لسخطط بحث اإلجازة 

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

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

 التاريخ: ..../...../....................                                              رئيذ القدم:...................
 التهقيػػع:....................                                                                                       
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 تم تعبئتو من قبل اللجشة التي يذكليا عسيج الكلية:نسهذج التقييم ي -2
 عشاصخ التقييم

 غيخ مقبهل مقبهل البشج الخقم

 مجى مالءمة التقخيخ السقجم لسهاصفات البحث العلسي: .1

مشيجية تقخيخ البحث من خالل طخيقة تشفيح السخطط ومجى مالءمة الطخيقة التي اتبعت في  أ.
 إجخاء البحث.

⃞ ⃞ 

 ⃞ ⃞ البيانات:دقة  ب.
 ⃞ ⃞ أسلهب العخض: ج. 
 ⃞ ⃞ دقة اللغة وسالمتيا: د.
 ⃞ ⃞ صحة االستشتاجات: ىػ.
 ⃞ ⃞ التهثيق: و. 
 ⃞ ⃞ مجى تحقيق أىجاؼ البحث: ز.
 ⃞ ⃞ عالقة التقخيخ السقجم  بسذخوع أو مخطط البحث الهارد في قخار رئيذ الجامعة: .2
 ال يحتاج ⃞ حتاجي ⃞ مجى الحاجة إلى رأي مقهم مختص . 3

 
 
 
 
 
 
4. 

 
 
 
 
 

يقتخح في حالة كهن التقخيخ بحاجة إلى مقهم ،  )
 ة أسساء ثالثة مقهمين متخررين وعشاويشيم(يعسيج الكل

 

 

 االسم:................................................. .1
 العشهان:...............................................

 
 ........................................االسم:......... .2

 العشهان:...............................................
 

 االسم:................................................. .3
 العشهان:...............................................

 
 
 

مالحعات  . 5
 )إن وججت(

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

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

............................................................................................ 
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 رأي عسيج الكلية  بالتقخيخ )يكتبو عسيج الكلية(: -3

 مهافػػػق 
 ) يخجى تهضيح األسباب أدناه(:   غيخ مهافق   

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

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

 .....................العسيج:                                           التاريخ: ..../...../....................     
 التهقيػػع:....................                                                                                       

 


