
  
         دراسات عليا ) 13( نموذج                                    جامعــة المنوفيـة 

                                                                                                                                ـــــــــــــــــــــــــــــ :آ��ـــ� 
  ــــــــــــــــــــــــــــ: ـ
ـ	�ــ

  
   

              تشكيل لجنة االمتحان التأهيلي للدكتوراه
  
  

        رئيس القسمرئيس القسمرئيس القسمرئيس القسم/ / / / السيد األسـتاذ الدكتور السيد األسـتاذ الدكتور السيد األسـتاذ الدكتور السيد األسـتاذ الدكتور 

         وبعد وبعد وبعد وبعد000000تحيـة طيبـة تحيـة طيبـة تحيـة طيبـة تحيـة طيبـة 
  

 لدرجة  المقيدــــ  ـــــــــــــــــــــــــــــ  / الطالبنحيط سيادتكم علما بأن     
ـ دكتور الفلسفة في    : فـي مجــــال   ـــ   ـــــــــــ : خصصتـــــــــ   ـــــــ

  0 2000    /    /     :دورة/ بتاريخ ــــــــــــــــ  
  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ : باللغة العربيةعنوان 

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ : ة اإلنجليزيةغباللعنوان 
  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  لب لتأدية االمتحان التأهيلي  تقدم السادة أعضاء لجنة اإلشراف علي الرسالة بتقرير عن استعداد الطا-
قترحها على النحو التـالي     ن الرسالة ، والتي     االمتحان التأهيلي للطالب   ةرجاء التكرم باتخاذ الالزم نحو تشكيل لجن      -
:-  
  

       التــوقيــــع ـة وجـهة العمــلـــــالوظيفـاالســــــم                  م

1    
2    
3    
4    
5    
6     

   
  -:لجـنـة اإلشـراف 

       التــوقيــــع ـة وجـهة العمــلـــــالوظيفـاالســــــم                  م

1    
2    
3    
4    
5    

  0  200    /      /تحريـــــرا  في      
   القسـمرأى مجلــس 

لطالـب  والخاصـة با  لرسالة  ل المتحان التأهيلي  اقتراح لجنة ا    على  200        /    /بتاريخ) لم يوافق   / وافق   ( 
  0بياناته بعالية المذكور 

                                                                             رئيـــس القســـــم
  

   ـــــــــــــــ/د0أ
  

  مدير إدارة الدراسات العليا بالكلية    توقيع المرجع     الموظف المختص بالكلية
  



  
   بالكليةالدراسات العليا رأي لجنة 

  اقتراح تشكيل لجنة االمتحـان التـأهيلي        على  200        /    /بتاريخ ا المنعقدة جلستهفي  ) وافق  تلم   / توافق( 

   0على الموضوع الموضح بعالية لرسالة ل

  وكيل الكلية للدراسات العليا والبحوث
  

   ـــــــــــــــ/د0أ
   رأى مجلــس الكليـــة

لرسالة المقدمة  ل االمتحان التأهيلي  على تشكيل لجنه      200  /    /في جلسته المنعقدة في               ) لم يوافق   / وافق   ( 

  0يمن الطالب  المذكور بناء على اقتراح لجنة اإلشراف وتوصية مجلس القسم على التشكيل التال

       التــوقيــــع ـة وجـهة العمــلـــــالوظيفـاالســــــم                  م

1    

2    

3    

4    

5     

6     

  عميــــــد الكليــــة
  

  ـــــــــــــــ/د0أ

  الدراسات العليا بالجامعــــة 
لسجالت الجامعة وفى إطار القوانين واللوائح      ) غير مطابقة   / مطابقة  ( تم مراجعة البيانات المذكورة بعالية ووجدت       

 للدراسـات العليـا     نائب رئيس الجامعة  /  بها في هذا الشأن ويرفع األمر للسيد األستاذ الدكتور         والقرارات والمعمول 

لطالب المذكور  على النحـو الموضـح بـرأي          االمتحان التأهيلي ل   للتفضل بالنظر في اعتماد تشكيل لجنة        والبحوث

  .مجلس الكلية 

             المدير العــام           مدير اإلدارة              الباحث المختص             

  

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  رأى نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث
لرسالة المقدمة من الطالب  المذكور على النحـو الموضـح بـرأي مجلـس               ل االمتحان التأهيلي يعتمد تشكيل لحنة    

  0الكليــــــة  

  يس الجامعةــنائب رئ                                                                  
  ا والبحوثـــات العليـللدراس                                                       

  
  )ثابت عبد الرحمن إدريس/ د0أ ( 

  
  



         دراسات عليا ) 13( نموذج                                    جامعــة المنوفيـة 
                                                                                                                                ـــــــــــــــــــــــــــــ :آ��ـــ� 

  ــــــــــــــــــــــــــــ: ـ
ـ	�ــ

  
   

  يل لجنة االمتحان الشامل للدكتوراه            تشك
  
  

        رئيس القسمرئيس القسمرئيس القسمرئيس القسم/ / / / السيد األسـتاذ الدكتور السيد األسـتاذ الدكتور السيد األسـتاذ الدكتور السيد األسـتاذ الدكتور 

         وبعد وبعد وبعد وبعد000000تحيـة طيبـة تحيـة طيبـة تحيـة طيبـة تحيـة طيبـة 
  

 لدرجة  المقيدــــ  ـــــــــــــــــــــــــــــ  / الطالبنحيط سيادتكم علما بأن     
 : فـي مجــــال   ـــ   ـــــــــــ : خصصت ـــــــــــــــــ   دكتور الفلسفة في  

  0 2000    /    /     :دورة/ بتاريخ ـــــ  ـــــــــــ
  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ : باللغة العربيةعنوان 

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ : ة اإلنجليزيةغباللعنوان 
  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

   تقدم السادة أعضاء لجنة اإلشراف علي الرسالة بتقرير عن استعداد الطالب لتأدية االمتحان الشامل -
  -:قترحها على النحو التالي ن الرسالة ، والتي االمتحان الشامل للطالب ةحو تشكيل لجنرجاء التكرم باتخاذ الالزم ن-
  

       التــوقيــــع ـة وجـهة العمــلـــــالوظيفـاالســــــم                  م

1    
2    
3    
4    
5    
6     

  -:لجـنـة اإلشـراف 
       التــوقيــــع ـة وجـهة العمــلـــــالوظيفـاالســــــم                  م

1    
2    
3    
4    
5    

  0  200    /      /تحريـــــرا  في      
   القسـمرأى مجلــس 

لطالـب  والخاصـة با  لرسـالة   ل  اقتراح لجنة االمتحان الشامل     على  200        /    /بتاريخ) لم يوافق   / وافق   ( 
  0 بياناته بعاليةالمذكور 

                                                                        
  

     رئيـــس القســـــم
  

   ـــــــــــــــ/د0أ
  

  مدير إدارة الدراسات العليا بالكلية    توقيع المرجع     الموظف المختص بالكلية
  
  



  
   بالكليةالدراسات العليا رأي لجنة 

علـى  لرسالة  ل  اقتراح تشكيل لجنة الشامل     على  200        /    /بتاريخ ا المنعقدة جلستهفي  ) وافق  تلم   / توافق( 

   0الموضوع الموضح بعالية 

  وكيل الكلية للدراسات العليا والبحوث
  

   ـــــــــــــــ/د0أ
  رأى مجلــس الكليـــة 

لرسالة المقدمـة  ل االمتحان الشامل لجنه  على تشكيل 200  /    /في جلسته المنعقدة في            ) لم يوافق   / وافق   ( 

  0يمن الطالب  المذكور بناء على اقتراح لجنة اإلشراف وتوصية مجلس القسم على التشكيل التال

       التــوقيــــع ـة وجـهة العمــلـــــالوظيفـاالســــــم                  م

1    

2    

3    

4    

5     

6     

  يــــةعميــــــد الكل
  

  ـــــــــــــــ/د0أ

  الدراسات العليا بالجامعــــة 
لسجالت الجامعة وفى إطار القوانين واللوائح      ) غير مطابقة   / مطابقة  ( تم مراجعة البيانات المذكورة بعالية ووجدت       

دراسـات العليـا     لل نائب رئيس الجامعة  / والقرارات والمعمول بها في هذا الشأن ويرفع األمر للسيد األستاذ الدكتور          

لطالب المذكور  على النحو الموضح برأي مجلس        االمتحان الشامل ل   للتفضل بالنظر في اعتماد تشكيل لجنة        والبحوث

  .الكلية 

             المدير العــام        مدير اإلدارة                 الباحث المختص             

  

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  رأى نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث
لرسالة المقدمة من الطالب  المذكور على النحـو الموضـح بـرأي مجلـس               ل االمتحان التأهيلي يعتمد تشكيل لحنة    

  0الكليــــــة  

  معةيس الجاــنائب رئ                                                                  
  ا والبحوثـــات العليـللدراس                                                       

  
  )ثابت عبد الرحمن إدريس/ د0أ ( 

  
  


