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افق على التعاون مع جهات مستفيدة لتطبيق البحث من خالل الجامعة: -8  ال  ☐ نعم  ☐   هل تو

 

افق على أن يتم استكمال البحث:  -9  هل تو

 ☐  أ( كمرحلة الحقة في أبحاثك 

 ☐  دراسات عليا اخر طالب ب( 

 

 ما هى املخرجات العلمية للرسالة؟  -10

 :نشر بحوث مستخرجة من الرسالة في مجالت )اذكر اسم البحث واسم املجلة والعدد والسنة والصفحات( -

 

 مؤتمرات علمية )اذكر اسم البحث واسم املؤتمر/ محلى أم دولى/ والسنة( فينشر بحوث مستخرجة من الرسالة  -

 

 )تذكر مع الجهة واملكان والتاريخ(  التقدم لتسجيل براءة اختراع -

 

 

افق على إعطاء البيانات املذكورة في هذه االستمارة لجهات أخرى؟  -11  ال  ☐ نعم  ☐  هل تو

 

      توقيع املشرفين:                           توقيع الطالب:
 

              
 

              
 

 التاريخ    وكيل الكلية )املعهد( للدراسات العليا والبحوث توقيع 

       

   
 دارة العامة للدراسات العليا دارة املنح فى ال إ : فى االصل

 : فى ملف الطالب بالكلية صورة

 ( TICOوالتسويق ) ونقل املعرفةداع  ب: مكتب ال صورة

 

 30/1/2021ة: تاريخ  السياس بيانات مخرجات الرسالة العلمية وتطبيقها مع الجهات املستفيدة اسم السياسة: 

 30/1/2022: املراجعة القادمة :رقم السياسة

   النسخة: االولى

 

 



 
 

 جامعة قناة السويس 

 إدارة الدراسات العليا
 شعار الكلية 

 .................................    دهة/معيكل

 

م2020-2021  

 

 بعد املناقشة   قواعد عامة خبصوص استمارة بيانات ما
 

 تطبيق نتائج الرسالة والتعاون مع الجهات املستفيدة الهدف: 
 

 الطالب -املسئولية: أعضاء لجنة االشراف 

 

 االجراءات:  

 بعد انتهاء مناقشة الرسالة العلنية يتم تجميع التقارير الفردية والتقرير الجماعى للجنة الحكم واملناقشة.   -

 .ى رئيس القسم استمارة ببيانات الرسالة بعد مناقشتها بعد توقيع الجميعإلشراف  يقدم الطالب وأعضاء لجنة ال  -

 . يتم احاطة مجلس القسم ببيانات الرسالة بعد مناقشتها -

 رسل االستمارة الى وكيل الكلية للدراسات العليا. ت -

املنح   - ادارة  الى  االصل  بالكلية ويرسل  الطالب  ملف  فى  من االستمارة  صورة  العليا   بالدارة يوضع  للدراسات  العامة 

 وصورة الى مكتب التايكو. 

 ية تطبيق البحث. يقوم مكتب التايكو بناء على رغبة الباحث بالتواصل مع الجهات املستفيدة ملعرفة امكان -

 

 مقدم السياسة: نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا

 

 


