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MSC PROPOSAL TEMPLATE

<TITLE>
Prepared by <Student Name>
Supervised by <Supervisor Name>
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Abstract
<Problem Statement, Motivation, Actual open problems, Expected contribution>

Keywords
<List of main keywords>

1. INTRODUCTION
<What is the problem? (Problem statement). Clearly define the research (and not an
application/programming) problem. This problem must be in MSc. Programme
domain.>
<Why this problem? (Problem motivations). Prove the importance of the stated problem
from actual appropriated and active researches.>
<How is it actually handled? (Tightly related previous works). Focus on insufficiencies
that you may enhance. This study must be based on recent works (not old than five years)
and as broad as it is possible.>
<What is the thesis expected contribution? (Insufficiencies in the similar works that may
be solved). Choose from the above stated weaknesses, in the similar works, some
significant ones which you expect to solve.

2. SIMILAR WORKS
<Present, in depth, the tightly significant and related recent works to the
proposal title. Outline clearly the insufficiencies of each one that motivate
your work>
<Present, with justification, what insufficiencies (among the previously stated
ones), your propose to deal with in your thesis.
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3. EXPECTED CONTRIBUTION
<How to achieve the thesis contribution? (Research methodology). Present a scientific
research process which will guide you in achieving your research>

4. IMPLEMENTATION ISSUES, EVALUATION, AND APPLICATION AREAS
Implementation issues
<Outline the implementation requirements: feasibility, environment, cost, …>

Application areas
<Outline the application area of your expected contribution>

Evaluation
<Outline how you expect to evaluate your contribution: complexity, metrics,
comparison of its value with similar works, … >

5. CONCLUSION
< Conclude about your expect work>

REFERENCES
<[Ordering Number] Authors List (Year) Title, Publisher >
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 تنسيب رئيس قسم التخصص:
 موافق

 غير موافق ،بسبب:

توقيع رئيس قسم التخصص:
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 توصية لجنة الدراسات العليا في قسم التخصص:
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 غير موافق
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تاريخها:
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 غير موافق

رقم الجلسة:
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التاريخ:

توقيع رئيس اللجنـة:
 قرار مجلس الدراسات العليا:
 موافق

 غير موافق
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رقم الجلسة:

توقيع رئيس المجلس:
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