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السيد األستاذ الدكتور رئيس تحرير مجمة جامعة تشرين لمبحوث والدراسات العممية
مقدمو الدكتور
في مديرية

ع/ط

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

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

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

و ازرة

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

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

أرفق طياً أربع نسخ (ثالث نسخ بدون أسماء ) من بحث بعنوان:
...................................................................................................................................................................................................................
. ..................................................................................................................................................................................................................

يرجى الموافقة عمى نشره في مجمة جامعة تشرين لمبحوث والدراسات العممية
خالل الفترة :من
في كمية ( معيد)

/

إلى

/

/

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

 ،عمماً أنني أجريت ىذا البحث
/
بجامعة

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

ألية جية أخرى داخل سورية أو خارجيا ،
وأصرح بعد أن اطمعت عمى شروط النشر بأنني لم ولن ّ
أتقدم بيذا البحث لمنشر ّ
ولم ُيرفض نشره سابقاً وغير مستل جزئياً أو كمياً من أي مصدر ،ولم يتم تحكيمو سابقاً ولم يرفض نشره سابقاً من أية

جية وغير منشور ورقياً أو الكترونياً في أي كتاب أو مجمة أو رسالة ماجستير أو دكتوراه داخل القطر أو خارجو وأنو
غير منشور سابقاً بأية لغة  ،كما أنني أتعيد بالتقيد بمالحظات المحكمين وعدم االعتراض عمى نتيجة التحكيم .

وأتعهد بصحة البيانات والمعمومات الواردة في هذا الطمب,
التاريخ

/

/
االسم :

التوقيع :

ىاتف:
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الالذقية  -سورية

السيد األستاذ الدكتور رئيس تحرير مجمة جامعة تشرين لمبحوث والدراسات العممية
مقدمو

ع  /ط السيد الدكتور عميد كمية
. .........................................................

من كمية

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

تاريخ التسجيل في الماجستير أو الدكتوراه

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

طالب الدراسات العميا (دكتوراه-ماجستير) في قسم
بجامعة
/

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

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

/

عمماً أنو لم يصدر قرار مجمس البحث العممي بتشكيل لجنة الدفاع حتى تاريخو

/

/

أرفق طياً أربع نسخ (ثالث بدون أسماء ) من البحث األصيل بعنوان:

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

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

يرجى الموافقة عمى نشره في مجمة جامعة تشرين لمبحوث والدراسات العممية .
ألية جية أخرى داخل سورية أو خارجيا ،
وأصرح بعد أن اطمعت عمى شروط النشر بأنني لم ولن ّ
أتقدم بيذا البحث لمنشر ّ
ولم ُيرفض نشره سابقاً وغير مستل جزئياً أو كمياً من أي مصدر ،ولم يتم تحكيمو سابقاً ولم يرفض نشره سابقاً من أية

جية وغير منشور ورقياً أو الكترونياً في أي كتاب أو مجمة أو رسالة ماجستير أو دكتوراه داخل القطر أو خارجو وأنو
غير منشور سابقاً بأية لغة  ،كما أنني أتعيد بالتقيد بمالحظات المحكمين وعدم االعتراض عمى نتيجة التحكيم .
وأتعهد بصحة البيانات والمعمومات الواردة في هذا الطمب وعمى مسؤوليتي الشخصية.

تاريخ

اسم الطالب

/

/

ىاتف خميوي:

التوقيع
عضو ىيئة التدريس المشرف

عضو ىيئة التدريس المشارك باإلشراف

االسم

االسم

المرتبة العممية

المرتبة العممية

التوقيع

التوقيع

رئيس القسم

عميد الكمية

التوقيع

الخاتم والتوقيع
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ع  /ط السيد الدكتور عميد كمية

مقدمو

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

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

باختصاص
بجامعة
بإشراف:

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

من قسم

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

الحاصل عمى درجة ( ماجستير – دكتوراه)
كمية

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

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

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

أرفق طياً أربع نسخ (ثالث بدون أسماء ) من بحث أصيل بعنوان:

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

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

(ليس جزء من رسالة الماجستير أو دكتوراه)
يرجى الموافقة عمى نشره في مجمة جامعة تشرين لمبحوث والدراسات العممية .
ألية جية أخرى داخل سورية أو خارجيا ،
وأصرح بعد أن اطمعت عمى شروط النشر بأنني لم ولن ّ
أتقدم بيذا البحث لمنشر ّ

ولم ُيرفض نشره سابقاً وغير مستل جزئياً أو كمياً من أي مصدر ،ولم يتم تحكيمو سابقاً ولم يرفض نشره سابقاً من أية
جية وغير منشور ورقياً أو الكترونياً في أي كتاب أو مجمة أو رسالة ماجستير أو دكتوراه داخل القطر أو خارجو وأنو
غير منشور سابقاً بأية لغة  ،كما أنني أتعيد بالتقيد بمالحظات المحكمين وعدم االعتراض عمى نتيجة التحكيم .
وأتعهد بصحة البيانات والمعمومات الواردة في هذا الطمب وعمى مسؤوليتي الشخصية.

تاريخ
اسم الباحث

/

/
ىاتف خميوي:

التوقيع
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ع  /ط السيد الدكتور عميد كمية
............................................................

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

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

المرتبة العممية . . ..................................................................................
في قسم

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

 . ...........من كمية

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

أرفق طياً أربع نسخ (ثالث نسخ بدون أسماء ) من بحث بعنوان:

بجامعة

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

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

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

يرجى الموافقة عمى نشره في مجمة جامعة تشرين لمبحوث والدراسات العممية .
ألية جية أخرى داخل سورية أو خارجيا ،
وأصرح بعد أن اطمعت عمى شروط النشر بأنني لم ولن ّ
أتقدم بيذا البحث لمنشر ّ
ولم ُيرفض نشره سابقاً وغير مستل جزئياً أو كمياً من أي مصدر ،ولم يتم تحكيمو سابقاً ولم يرفض نشره سابقاً من أية
جية وغير منشور ورقياً أو الكترونياً في أي كتاب أو مجمة أو رسالة ماجستير أو دكتوراه داخل القطر أو خارجو وأنو
غير منشور سابقاً بأية لغة  ،كما أنني أتعيد بالتقيد بمالحظات المحكمين وعدم االعتراض عمى نتيجة التحكيم .

أن ىذا البحث معتمد في خطة
وّ
/
/
تاريخ

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

لمبحث العممي بموجب القرار رقم

( أو غير معتمد في خطة الجامعة ).

وأتعهد بصحة البيانات والمعمومات الواردة في هذا الطمب,
تاريخ

/

/

اسم الباحث /الباحثين

هاتف

التوقيع

رئيس القسم

عميد الكمية

التوقيع

الخاتم والتوقيع
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