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▪ معلومات شخصية:
اسم الطالب/الطالبة:

الرقم الجامعي:

اسم البرنامـــج:
قســم التخصص:

الكليــــة:

تاريـخ االلتحاق بالجامعة :الفصل

العام الجامعي:

اسم المشرف على الرسالـــة:

التوقيــــع:

اسم المشرف المشارك (إن وجد):

التوقيــــع:

▪ عنوان الرسالة( :باللغة التي ستكتب بها الرسالة)

▪ عنوان الرسالة( :مترجمة إلى العربية آو اإلنجليزية)

مالحظة :يمكن للطالب االسترشاد "بدليل اعداد مشروع خطة رسالة " الصادر عن عمادة البحث العلمي و الدراسات العليا على موقع جامعة
فيالدلفيا عمادة البحث العلمي والدراسات العليا على العنوان التالي(www.philadelphia.edu.jo) :

1

▪ مشكلة الدراسة وأهميتها وأهدافها:
(يعطى الطالب فكرة عن موضوع الدراسة واألساس النظري الذي يقوم عليه واألسئلة او الفرضيات التي ستحاول الدراسة اإلجابة
عليها ثم يبرز أهمية الدراسة ومبرراتها وكيف تختلف هذه الدراسة عن الدراسات السابقة المشابهة لها).

2

▪ الدراسة السابقة:
(يعرض الطالب عينة من الدراسات السابقة ذات العالقة بموضوع البحث مباشرة)

▪ منهجية البحث:
(يعطي الطالب فكرة عن أسلوب البحث الذي سيتم استخدامه ومجتمع الدراسة والعينة وأدوات جمع البيانات وطرق تحليلها وإجراءات

الدراسة ،وذلك حسب نوعية الدراسة).

3

▪ أي مالحظات أخرى( :تقتضيها طبيعة البحث)

▪ تنسيب رئيس قسم التخصص:

▪ المصادر والمراجع:
(يضع الطالب مجموعة مختارة من المصادر والمراجع من الكتب والمقاالت والمخطوطات والوثائق التي سيتم االستفادة منها في

البحث ويتم ترتيبها حسب أسلوب التوثيق المعتمد من عمادة البحث العلمي والدراسات العليا).
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 غير موافق ،بسبب:

 موافق

التاريخ:

توقيع رئيس قسم التخصص:

/

/

▪ توصية لجنة الدراسات العليا في قسم التخصص:
 موافق

رقم الجلسة:

 غير موافق

تاريخها:

/

/

توقيع رئيس اللجنـة:
▪ تنسيب لجنة الدراسات العليا في كلية التخصص:
 موافق

 غير موافق

رقم الجلسة:

التاريخ:

/

/

توقيع رئيس اللجنـة:
▪ قرار مجلس الدراسات العليا:
 موافق

 غير موافق

رقم القرار:

التاريخ:

/

/

توقيع رئيس المجلس:

5

