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تعدٌله جزئٌا ومرة واحدة بالتنسٌق مع الطاقم العلمً واإلداري - عند الضرورة–ٌلتزم بالعنوان كما هو، وٌمكن 

 .للقسم عبر ملء النموذج المعتمد

 . لألستاذ مقترح العنوان أولوٌة اإلشراف فً حدود العدد المحدد لإلشرافات

 .عند االختالف بٌن الطلبة ٌرجع للنتائج المحصلة ولرأي المشرف والطاقم اإلداري والعلمً

 .فً حال اكتشاف عنوان سبق بحثه ٌلغى آلٌا وٌلزم الطالب باختٌار عنوان آخر من القائمة

 مسؤول التخصص     رئيس الشعبة      رئيس القسم

 عمر حيدوسي.د.عبد الحق ميحي    أ.د.د نعمان بوطهرة    أ

 


