
        ( دراسات علٌا 1نموذج  )                                    جامعــة المنوفٌـة 

                                                                                                                               ـــــــــــــــــــــــــــــ كليـــة :

 ـــــــــــــــــــــــــــــم: ـقســ

 
                                                     

 خطــة البحث  ) ماجستٌر / دكتوراه (تسجٌل نموذج 
   
 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاالســـــــم : 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــتارٌخ المٌـــالد: 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالدرجة المسجل علٌها ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــة :ـالوظٌفـ
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــم المسجل به :ـالقس

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالتخصص باللغة العربٌة:
 ــــــــــــــــــــــ مجال الرسالة

 :ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالتخصص باللغة اإلنجلٌزٌة
 ــــــــــــــ مجال الرسالة باللغة اإلنجلٌزٌة

 ـ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــتارٌخ القٌد / التسجٌل :

 -الرسالة باللغة العربٌة: وانعن
  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ـالرسالة باللغة اإلنجلٌزٌة: عنوان
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

        -:المشرفون
 
 انتـٌقيـع انٌظيفــت ًجـيت انعًــم االســــــى م

1    

2    

3    

4    

5    

6    

 
 
 
 
 

 * هذا النموذج للكلٌات التً ال ٌوجد بها مقررات قبل التسجٌل .
 

 خطة البحـــث باللغة العربٌة: ملخص
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ملخص خطة البحث باللغة اإلنجلٌزٌة : 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ



 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 مدٌر إدارة الدراسات العلٌا بالكلٌة  توقٌع المرجع  لكلٌةالموظف المختص با

  

                                                                    
 : رأى مجلس القســــم

 0  200  ) الموافمـــة / عــدم الموافمــــة ( بتارٌخ       /     /                           
توقٌــع                                                                                                                  

 رئٌس الـقســم   
                                        

 ـــــــــــــــ/د0أ                                                                      
 : لجنة الدراسات العلٌارأى 

 0  200    )الموافمة / عدم الموافمة ( بتارٌخ       /     /                                       

 للدراسات العلٌا والبحوث توقٌع  وكٌل الكلٌة
 

 ـــــــــــــــ/د0أ                                                                      

 :             ى مجلس الكلٌةرأ
 0  200    ) الموافمة / عدم الموافمة ( بتارٌخ      /     /                            

توقٌــع                                                                                                           
 ـد الكلٌـةــــعمٌ

 

 ـــــــــــــــ/د0أ                                                                      
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 الموافقــــــة / عــــــدم الموافقـــــة            -رأى الجــامعـة:
 

 انًذيش انعبو           اإلداسة                يذيش                    انببحـج انًختض           

                                                                               
 

 ٌس الجامعةــنائب رئ                                                          
 ا والبحوثـــات العلٌـــللدراس                                                       

 
 (                       د/ 0) أ                                                            

        ( دراسات علٌا 2نموذج  )                                    جامعــة المنوفٌـة 

                                                                                                                               ـــــــــــــــــــــــــــــ كليـــة :

 ـــــــــــــــــــــــــــــم: ـقســ

                                                     

 اه (خطــة البحث  ) ماجستٌر / دكتورتسجٌل نموذج 
   

 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــم : ـــاالس
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ: تارٌـخ المــٌالد  
   ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة :ـــظٌفـوال

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالدرجة المسجل علٌها
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــم المسجل به :سـالق
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــصص باللغة العربٌة:خالت



 :ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالتخصص باللغة اإلنجلٌزٌة
 :ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــتارٌـخ القٌد  / التسجٌل  

 -وهً :   200تحان فً المقررات الدراسٌة الخاصة بالدرجة بنجاح عام       /     /   أدٌت االم
 التقــدٌـــر المقــــــــــرر م
1   
2   
3   
4   
5   
6   
7   
8   
9   
10   
11   
12   
13   
14   
15   

 
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــباللغة العربٌة: عنوان الرسالة

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ:اإلنجلٌزٌةباللغة  عنوان الرسالة

 ـــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
        -المشرفون: 

 التــوقٌــــع       ـة وجـهة العمــلـــــالوظٌفـ االســــــم                  م
1    
2    
3    
4    
5    

 * هذا النموذج للكلٌات التً ٌوجد بها مقررات قبل التسجٌل .
 

 خطة البحـــث باللغة العربٌة: ملخص
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ملخص خطة البحث باللغة اإلنجلٌزٌة : 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 كلٌةمدٌر إدارة الدراسات العلٌا بال  توقٌع المرجع  الموظف المختص بالكلٌة
 

                                                                    
 : رأى مجلس القســــــم
 0  200  ) الموافمـــة / عــدم الموافمــــة ( بتارٌخ       /     /                           

توقٌــع                                                                                                                  
 رئٌس الـقســم   

                                        
 ـــــــــــــدكتور/ أستاذ                                                                   

 : رأى لجنة الدراسات العلٌا
 0  200    )الموافمة / عدم الموافمة ( بتارٌخ       /     /                                       



 توقٌـــــع  وكٌل الكلٌــــة
 

 ـــــــــــأستاذ دكتور/                                                                       
 :             رأى مجلس الكلٌة

 0  200    الموافمة / عدم الموافمة ( بتارٌخ      /     / )                            
توقٌــع عمٌـد                                                                                                           

 الكلٌـة
 

 ــــــــأستاذ دكتور/                                                                             
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 الموافقــــــة / عــــــدم الموافقـــــة            -رأى الجــامعـة:
 

 انًذيش انعبو           يذيش اإلداسة                                   انببحـج انًختض           
                                                                               

 
 نائب رئٌس الجامعة                                                                                   
 ب ًانبحٌث     نهذساسبث انعهي                                                                   

 
 (                            د/0أ )

 
 
 

        ( دراسات علٌا 3نموذج  )                                    جامعــة المنوفٌـة 

 الرتبية النوعيةكليـــة :

                                                      

  إعفاء من حضور مقررات دراسٌة
 

 األستبر انذكتٌس / عًيذ انكهيتانسيذ 

 تحيت طيبت ًبعذ ،،،،،
تكوولوجٌـا التللـٌم تخصـص  التربٌـة الووعٌـة فـً  الدبلوم الخاص الممٌد/ لدرجة إسالم محمود دمحم أبو مصطفً ممدمة لسٌادتكم /

  2014أكتوبر بدورة 
ررات مماثلة أدٌت فٌهـا اممتحـان بوجـا   برجاء التفضل بالموافمة على إعفائً من حضور امتحان بلض الممررات لحضوره مم

   2014عام  ٌولٌو ذلن بدور المووفٌة جاملة  التربٌة الووعٌةمن كلٌة  التربٌة الووعٌة بدبلوم الدراسات الللٌا فً 
 -ملحوظة :

ا بوجـا  فً حالة طلب اإلعفاء من حضور امتحان أي مـن الممـررات الدراسـٌة التـً سـبك للطالـب أن درسـها وأدي امتحـان فٌهـ
بدبلوم دراسات علٌا شرط أن تكون مدة الدراسة بهذا الدبلوم عامٌن جاملٌٌن للطالب المتفرغٌن وذلـن طبمـا للشـهادات والوثـائك 

 0المرفمة 
 وتفضلــوا ســٌادتكم بقبول فائق االحترام

 ممدمـــة                                                                                       
 إسالم محمود دمحم أبو مصطفً امسـم /                                                            

 ــــــــــــ التولٌــع /
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 بٌانات تمأل بمعرفة القسم اإلداري بالكلٌة
 : أخصائً إحصاء ثالث جاملة المووفٌة  الوظٌفة سالم محمود دمحم أبو مصطفًإاالعُ ؽجمب ٌشٙبدح ا١ٌّالد 

 المووفٌة  محافظة مووف مركز 19 84/ 9/  10تارٌخ المٌالد  : مصري  الجوسٌة
 دبلوم خاص فً التربٌة الووعٌة  الدرجة الممٌد/المسجل علٌها: تكوولوجٌا التللٌم  المسم الممٌد/ به:

 2014بدورة أكتوبر تارٌخ المٌد/التسجٌلللٌم  تكوولوجٌا الت اٌزخظض
 بٌاوات أخرى ٌمكن إضافتها:

 الموظف المختص             المراجع              رئٌس المسم               مدٌر اإلدارة        



 
 تمأل بمعرفة القسم العلمى

ن والـع الالئحـة الداخلٌـة للكلٌـة ومـا ٌماثلهـا بٌان بالممررات الدراسٌة الخاصة بالدرجة الممٌد علٌهـا الطالـب المـذكور مـ
 من الممررات الدراسٌة التى حضرها وأدى اممتحان فٌها بوجا  بدبلوم الدراسات الللٌا 

 
عذد سبعبث انذساست  انًقشساث انًًبحهت و تعذد سبعبث انذساست األسبٌعي انًقشساث طبقب نالئحت انكهيت و

 تاألسبٌعي

 انتقذيش

ث عذد عذد انٌحذا ع ٌ

 انسبعبث انًعتًذة

عذد انٌحذاث  ع ٌ

عذد انسبعبث 

 انًعتًذة

 

 ط  - 2 ع١ىٍٛع١خ االثذاع 1  - 2 ع١ىٍٛع١خ االثذاع 1

ٔظُ اٌزؼ١ٍُ اٌّمبسْ فٝ  2

 ِغبي اٌزخظض

فٝ ِغبي  ٔظُ اٌزؼ١ٍُ اٌّمبسْ 2  - 2

 اٌزخظض

 ط ط  - 2

 ط  - 2 ِٕب٘ظ اٌجؾش ٚاالؽظبء 3  - 2 ِٕب٘ظ اٌجؾش ٚاالؽظبء 3

اٌؾبعت االٌٝ ٚاعزخذاِخ فٝ  4

 اٌزخظض

اٌؾبعت االٌٝ ٚاعزخذاِخ فٝ  4  2 2

 اٌزخظض

2 2  َ 

تصمٌم الموالف    5
    التللٌمٌة                         

 ط  2 2 رظ١ُّ ٔظُ رؼ١ّ١ٍخ 5  2 2

اوتاج الصور  6
 الفوتوغرافٌة               

 ط ط  2 2 اٌزظ٠ٛش اٌؼٛئٝ 6  2 2

علـى إعفــاء الطالـب المــذكور مـن حضــور 200بجلســته بتـارٌخ  /   /    ــــــــــك / لـم ٌوافــك مجلـس لســم وافـ
وامتحان الممررات الدراسٌة المماثلة التـً حضـرها وأدى اممتحـان فٌهـا طبمـا للمماصـة الللمٌـة المشـار إلٌهـا 

 بالمذكرة وم ٌستكمل آي ممرر /ٌستكمل دراسة الممررات اآلتٌة
 ؽف ٚاٌّؼبسع اٌزؼ١ّ١ٍخاٌّزب -1
 اٌّىزجبد اٌشبٍِخ -2

 رئٌس القسم        
                 

 ـــــــــــــــ/د0أ                                         

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 رأى لجنة الدراسات العلٌا بالكلٌة 
 على ما جاء برأي مجلس المسم الللمً المختص 200/   /       موافك/ غٌر موافك بجلسته تارٌخ

 وكٌل الكلٌة       
 للدراسات العلٌا والبحوث

 ـــــــــــــــ/د0أ
 رأى المجلس  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

المخـتص وطبمـا للمماصـة  على ما جاء بـرأي مجلـس المسـم 200موافك/ غٌر موافك بجلسته تارٌخ   /   /    
 الللمٌة الواردة بالمذكرة

 عمٌد الكلٌة قائم بعمل 
 

 ـــــــــــــــ/د0أ                                                          

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 الدراسات العلٌا بالجامعة 
ــائك المرفمــة ولمــا هــو مــدون بســجالت الجاملــة وان اإلعفــاء روجلــت بٌاوــات الطالــب ووجــدت م طابمــة للوث

 تالمطلوب فً إطار لاوون توظٌم الجاملات ومئحته التوفٌذٌة وما هـو وارد بالالئحـة الداخلٌـة للكلٌـة والمـرارا
والبحـوث  والمواعد الموظمة فى هذا الشأن وبرفع األمر لألستاذ الدكتور /وائب رئٌس الجاملة للدراسات الللٌا

 للتفضل بالموافمة وحو عرض الموضوع على مجلس الدارسات الللٌا والبحوث.
 انًذيش انعبو           يذيش اإلداسة                                   انببحـج انًختض           

 



 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

 ةنائب رئٌس الجامع            
 للدراسات العلٌا والبحوث     

 
 (/ أحمد فرج القاصد د0) أ

 
 

 

 

 
 

        ( دراسات علٌا 4نموذج  )                                    جامعــة المنوفٌـة 

                                                                                                                               ـــــــــــــــــــــــــــــ كليـــة :

 ـــــــــــــــــــــــــــــم: ـقســ

 
 تجدٌد صرف المكافؤة الدراسٌة للطالب المسجلٌن الماجستٌر والدكتوراه )طالب المكافآت الدراسٌة

 

 

 انسيذ األسـتبر انذكتٌس / سئيس انقسى

 ًبعذ 000000تحيـت طيبـت 
 

)       200  /   200   اتخاذ الالزم وحو الموافمة على تجدٌد صرف المكافأة الدراسٌة لللـام الجـاملًبرجاء 
 -اللام الثاوً/ الثالث/ الرابع/ الخامس( للموحة للطالب اآلتــً بٌاواته :

 ـــــــــــــــوظٌفة وجهة عملة: ــــــــــــــــــــــاالســم:
 ــــــــــــــــ  دكتوراه فًمقٌد/مسجل لدرجة:الماجستٌر/ال

ــــ  تخصصصصص ــــ بتصصصارٌخ/ دورةــــــــــ ـــاملً       /         تصصصارٌخ الحصصصصول علصصصى المنحصصصة 200   ـــــــ ـــام الج : الل
  200   )         ( بتارٌخ      /      / تارٌخ ورقم القرار التنفٌذي للمنحة

 -انًٌقف انذساســـــي :

 200   الدراسـٌة للســوة األولـى بوجـا  بتمـدٌر/ بملـدل ـــــــــــــ دور ــــــــ اجتـاز الطالـب امتحـان الممـررات -
 0 200  والملتمد وتٌجة بمرار مجلس الكلٌة بتارٌخ      /    / 

 200   اجتاز الطالب امتحان الممررات الدراسٌة للسوة الثاوٌة بوجا  بتمدٌر/ بملدل ـــــ دور ـــ

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالرسالة)بالعربٌة(  عنوان
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ الرسالة)باإلنجلٌزٌة( عنوان
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ــــــــــــــ: ـــــــــــــــــــــــــ أسباب التجدٌد والتوصٌة
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 -لجنـة األشــراف :
 

 التــوقٌــــع       ـة وجـهة العمــلـــــالوظٌفـ االســــــم                  م



1    

2    

3    

4    

5    

6    

 
 0 200    تحـرٌرا فـــً     /    /

 

 

 

 -ســــــم :رأى مجلس الق
علـى تجدٌـد صـرف المكافـأة الدراسـٌة ) طـالب المكافـأة  200    وافك مجلـس المسـم بجلسـته بتـارٌخ    /    /

)اللــام الثاوً/الثالث/الرابع/الخــامس( 200  /200    الدراســٌة ( للطالــب المــذكور لمــدة عــام ) اللــام الجــاملً
 0للموحة بواء على توصٌة السادة المشرفٌن على الرسالة 

 رئٌــــس القســـــم                                                                  
 

 ـــــــــــــــ/د0أ                                                                      
 لدراسات العلٌا بالكلٌةا

مة ( للمواوٌن واللوائح والمرارات الموظمـة فـً روجلت بٌاوات الطالب المذكور ووجدت ) مطابمة / غٌر مطاب
 هـذا الـشأن وأن هذا التجدٌد هو اللام )الثاوً / الثالث / الرابع / الخامس ( للموحة بواء على موافمة مجلس

 0 2000المسـم بتـارٌـخ     /    / 
 مدٌر إدارة الدراسات العلٌا بالكلٌة  توقٌع المرجع  الموظف المختص بالكلٌة

 
 ـــة الدراسات العلٌا بالكلٌةلجن

علــى تجدٌــد  200    وافمــت / لــم توافــك لجوــة الدراســات الللٌــا والبحــوث الكلٌــة فــً جلســتها بتــارٌخ    /    /
 0صرف المكافأة الدراسٌة للطالب المذكور بواء على توصٌة لجوة األشراف وموافمة مجلس المسم 

 ًكيم انكهيت نهذساسبث انعهيب ًانبحٌث                                                                 

 /ــــــــــــــــــ د0أ
 -:مجلس الكلٌـــــة

علــى تجدٌــد صــرف المكافــأة الدراســٌة للطالــب  200   وافــك مجلــس الكلٌــة بجلســته المولمــدة بتــارٌخ    /    /
بع/الخامس( للموحة )طالب المكافأة الدراسٌة( )اللام الثاوً/الثالث/الرا 200   / 200   المذكور لللام الجاملً

للحصــول علــى الماجســتٌر أو الــدكتوراه كطلــب مجلــس المســم المخــتص وبوــاء علــى توصــٌة المشــرفٌن علــى 
 عمٌــــــد الكلٌــة                                                                0الرسالة 

 ـــــــــــــــــــد/0أ                
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 -: الدراســـات العلٌـــا بالجامعة
تـــم مراجلـــة البٌاوـــات الخاصـــة بالطالـــب المـــذكور ووجـــدت ) مطابمـــة / غٌـــر مطابمـــة ( للمـــواوٌن واللـــوائح  

رئـٌس الجاملـة للدراسـات الللٌـا والمرارات الموظمة فً هذا الشأن وٌرفع األمر للسٌد األسـتاذ الـدكتور/ وائـب 
والبحــوث للتفضــل بالموافمــة وحــو عــرض الموضــوع علــى مجلــس الدراســات الللٌــا للوظــر فــً تجدٌــد صــرف 

اللــام )الثاوً/الثالــث/الرابع /الخــامس (  1999/2000المكافــأة الدراســٌة للطالب/ــــــــــــــــــــ لللــام الجــاملً 
ـــــ فً ــــــــــ بواء على توصـٌه مجلـس كلٌـه / ملهـد ـــــــــــــــــــــ  للموحة ــــــــ وذلن للحصول على درجه

0 
 



 انًذيش انعبو           يذيش اإلداسة                                   انببحـج انًختض           

 
 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ٌس الجامعةــنائب رئ                                                              
 ا والبحوثــات العلٌــللدراس

 
 (0د/ 0) أ

 

        ( دراسات علٌا 5نموذج  )                                    جامعــة المنوفٌـة 

 الرتبية النوعيةكليـــة :

 االقتصاد املنزىلـم: ـقســ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 

 تعدٌل موضوع الرسالة
 
 

 انسيذ األسـتبر انذكتٌس / سئيس انقسى

 ًبعذ 000000تحيـت طيبـت 
أمـل مصـطفى محمـود  /للطالصببرجاء اتخاذ الالزم وحو الموافمـة علـى التلـدٌل فـً موضـوع الرسـالة الللمٌـة 

ــة الترب:  فصصً الماجســتٌر :  المسصصجل لدرجصصة رزق ــة الووعٌ ــس : تخصـصصـص ٌ ــى مجــال المالب املتصــاد الموزل

 0 2011  /10   بتارٌخ أكتوبر بتارٌخ دورة والوسٌج 

–استحداث وحدات زخرفٌـة ملاصـرة بمسـاعدة الحاسـب املـى وتطبٌمهـا باسـالٌب التطرٌـز امكاوٌة :  باللغة العربٌةعنوان 

 الكروشٌة مثراء المٌمة الجمالٌة للمالبس الموزلٌة 



 Capability Creating Recent Ornamental Units Standing by theComputer and: باللغة اإلنجلٌزٌصةنوان ع

there Applications by Using Means of Crocheting- Embroidering to Enrich the Vesthetic Values 

in the Indoors Clothes                                                                                                                          

 -: التعدٌل المطلوب

 باللغة العربٌة: عنوان 
 

  :باللغة اإلنجلٌزٌةعنوان 

 

 

 وهذا التعدٌل ٌعتبر تعدٌال 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوســبب التعدٌل هـو : 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

) مع الللم بأن الطالب المذكور لن ٌوتهً مـن دراسـته لبـل سـوتٌن مـن الموافمـة علـى ذلـن إذا مـا كـان التلـدٌل 

 جوهرٌا ( 

 -لجنة اإلشراف على النحو التالً :
 

 عالتــوقٌــــ       ـة وجـهة العمــلـــــالوظٌفـ االســــــم                  م

ـــة  أ.د/ على بدوى رصاص  1 ـــة جامل ـــة الووعٌ ـــة التربٌ ـــرة بكلٌ أســـتاذ متف

 المووفٌة

 

ـــتاذ المالبـــس والوســـٌج كلٌـــة املتصـــاد الموزلـــى ج  د/ رشدى على أحمد0أ 2 أس

 المووفٌة

 

أعزبر ِغبػذ اٌّالثظ ٚإٌغ١ظ  و١ٍخ اٌزشث١خ  د/ حنان حسنى ٌشار0م0أ 3

 إٌٛػ١خ ط إٌّٛف١خ

 

 م رأى مجلــس القس
 

 على التلدٌل المطلوب  2000) وافك / لم ٌوافك ( فً جلسته المولمدة فً      /    / 
 رئٌـــس القســــــــم

 

 حوان حسوى ٌشار/د0أ

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 -الدراسات العلٌا بالكلٌة:

 0واللوائح الموظمة فً هذا الشأن  روجلت هذه البٌاوات المذكورة ووجدت مطابمة للمواوٌن
 

 مدٌر إدارة الدراسات العلٌا بالكلٌة  توقٌع المرجع  الموظف المختص بالكلٌة
 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 -لجنة الدراسات العلٌا والبحوث بالكلٌة :

ا لموافمــة مجلــس المســم الملوــً علــى طلــب لجوــة علــى التلــدٌل المــذكور تبلــ 2000وافمــت بتــارٌخ      /    / 
 0اإلشراف 

 وكٌل الكلٌة لشئون الدراسات العلٌا والبحوث
 

 مجدى دمحم الدسولى د / 0أ

 سيبغيش جٌه جٌىشيب



 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 -مجلس الكلٌة :

 0لما سبك بٌاوه  على التلدٌل المطلوب وطبما   2000وافك فً اجتماعه بتارٌخ     /    / 

 عمٌـــــد الكلٌـــــــــة
 

 عادل السٌد مبارند / 0أ
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 الدراسات العلٌا بالجامعــــة 
 

تم مراجلة البٌاوات الخاصة بالطالب ووجدت ) مطابمة / غٌر مطابمة ( لسجالت الجاملة وفى إطار المـواوٌن 
 0ائح والمرارات والملمول بها فً هذا الشأن واللو

 المدٌر العــام                   مدٌر اإلدارة                              الباحث المختص            
 
 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 
 ٌس الجامعةــنائب رئ                                                            

 ا والبحوثــات العلٌــللدراس
 

 (سعٌد شلبى منتصر   د/0) أ
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 فً لجنة اإلشرافتعدٌل 

 
 
 
 
 
 
 
 

        ( دراسات علٌا 6نموذج  )                                    جامعــة المنوفٌـة 

                                                                                                                          الرتبية النوعية كليـــة :

 االقتصاد املنزىلـم: ـقســ

                                        
 

 انسيذ األسـتبر انذكتٌس / سئيس انقسى

 ًبعذ 000000تحيـت طيبـت 
بسمة عبد الموصف فاٌد  /الطالبتلدٌل فً لجوة اإلشراف على رسالة برجاء اتخاذ الالزم وحو الموافمة على ال

مجــال  املتصــاد الموزلــى: تخصـصصـصالتربٌــة الووعٌــة :  فصصً دكتــوارة الفلســفة :  المسصصجل لدرجصصة   - دروٌــ 

 0 2014   /6/ 18 بتارٌخ  المالبس والوسٌج

رق الطباعـة علـً الوـواحً الجمالٌـة والوظٌفٌـة لاللمشـة دراسة تاثٌر اخـتالف التراكٌـب البوائٌـة وطـ:  باللغة العربٌةعنوان 

  وطرق اللواٌة بها 

 :  باللغة اإلنجلٌزٌةعنوان 

Studing the Effect of different Fabrics construction and printing methods on Aesthetic and functional 

properties of clothes and its Care Methods  

       -ً استمارة التسجٌل على النحو التالً :لجنة اإلشراف ف

 التــوقٌــــع ـة وجـهة العمــلـــــالوظٌفـ االســــــم                  م

.م.د/ جٌهصصصصصصصان عبصصصصصصصد أ 1
  الحمٌد نوار 

بكلٌة التربٌة الووعٌـة جاملـة مساعد المالبس والوسٌج أستاذ 

 المووفٌة

 

أ.م.د/ هبصصصصصصصه عاصصصصصصصصم  2
 الدسوقً 

بكلٌة التربٌة الووعٌـة جاملـة د المالبس والوسٌج مساعأستاذ 

 عٌن شمس 

 

د / منصصصصصصصصصصال فتحصصصصصصصصصصً   3
 الشاعر 

بكلٌـــة التربٌــة الووعٌـــة جاملـــة مــدرس  المالبـــس والوســٌج 

 المووفٌة

 

 -: ٚاٌزؼذ٠ً اٌّطٍٛة ٘ٛ

ة لشئون ووكٌل الكلٌ المالبس والنسٌج أستاذ ًظيفتــو ىي  ؽٕبْ ؽغٕٟ ٠شبس / أ.د /  ةإضبفت اســى انسـيذ

 كلٌة التربٌة النوعٌة ج المنوفٌة  التعلٌم والطالب

 -لتصبح لجنة اإلشراف على النحو التالً :

      التــوقٌـــع ـة وجـهة العمــلـــــالوظٌفـ االســــــم                  م

  الةًًكيم انكهيت نشئٌٌ انتعهيى ًانط انًالبس ًاننسيج أستبر   حنبٌ حسني يشبس / أ.د /  1

 تكهيت انتشبيت اننٌعيت ج انًنٌفي

 

 بكلٌصصة التربٌصصة النوعٌصصة جامعصصة مسصصاعد المالبصصس والنسصصٌج أسصصتاذ .م.د/ جٌهصصصان عبصصصد الحمٌصصصد أ 2



 المنوفٌة  نوار 

عصٌن بكلٌة التربٌة النوعٌة جامعة مساعد المالبس والنسٌج أستاذ  أ.م.د/ هبه عاصم الدسوقً  3

 شمس 

 

  بكلٌة التربٌة النوعٌة جامعة المنوفٌةمدرس  المالبس والنسٌج   د / منال فتحً الشاعر  4

 وســبب التعدٌل هـو 

 ) مع العلم بؤن الطالب المذكور لن ٌنتهً من دراسته قبل ستة أشهر من اآلن ) فً حالة اإلضافة فقط  ( 
 رأى مجلــس القسـم

 
 على التلدٌل المطلوب  200  ) وافك / لم ٌوافك ( فً جلسته المولمدة فً      /    / 

 رئٌـــس القســــــــم
 

 ـــــــــــــــ/د0أ
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 -الدراسات العلٌا بالكلٌة:

 0روجلت هذه البٌاوات المذكورة ووجدت مطابمة للمواوٌن واللوائح الموظمة فً هذا الشأن 
 

 مدٌر إدارة الدراسات العلٌا بالكلٌة  ٌع المرجعتوق  الموظف المختص بالكلٌة
 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 -لجنة الدراسات العلٌا والبحوث بالكلٌة :

علــى التلــدٌل المــذكور تبلــا لموافمــة مجلــس المســم الملوــً علــى طلــب لجوــة  2000وافمــت بتــارٌخ      /    / 
 0اإلشراف 

 ٌة لشئون الدراسات العلٌا والبحوثوكٌل الكل
 

  أماوً عبد الممصود عبد الوهاب د 0أ
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 -مجلس الكلٌة :

 0على التلدٌل المطلوب وطبما لما سبك بٌاوه    2000وافك فً اجتماعه بتارٌخ     /    / 

 عمٌـــــد الكلٌــــــة                                                                   
 

 / عادل السٌد مبارك  د 0أ                                                                   
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 الدراسات العلٌا بالجامعــــة 
 

الخاصة بالطالب ووجدت ) مطابمة / غٌر مطابمة ( لسجالت الجاملة وفى إطار المـواوٌن تم مراجلة البٌاوات 
 0واللوائح والمرارات والملمول بها فً هذا الشأن  

 
 الباحث المختص                           مدٌر اإلدارة                                المدٌر العــام

 

 
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

                                                          
 ٌس الجامعةــنائب رئ                                                      



 ا والبحوثــات العلٌــللدراس
 

 (/                               د0) أ
 

 

 

        ( دراسات علٌا 6نموذج  )                                    جامعــة المنوفٌـة 

                                                                                                                             الرتبية النوعية كليـــة :

 االقتصاد املنزىلـم: ـقســ

                                                 

 فً لجنة اإلشرافتعدٌل 
 

 انسيذ األسـتبر انذكتٌس / سئيس انقسى

 ًبعذ 000000تحيـت طيبـت 
أمـل مصـطفى محمـود  /الطالصببرجاء اتخاذ الالزم وحو الموافمة على التلدٌل فً لجوة اإلشراف علـى رسـالة 

املتصــاد الموزلــى مجــال المالبــس : تخصـصصـصوعٌــة التربٌــة الو:  فصصً الماجســتٌر:  المسصصجل لدرجصصة   - رزق

 0 2009   /5/ 13 بتارٌخ  والوسٌج

–استحداث وحدات زخرفٌـة ملاصـرة بمسـاعدة الحاسـب املـى وتطبٌمهـا باسـالٌب التطرٌـز امكاوٌة :  باللغة العربٌةعنوان 

 الكروشٌة مثراء المٌمة الجمالٌة للمالبس الموزلٌة 

 Capability Creating Recent Ornamental Units Standing by theComputer and: باللغة اإلنجلٌزٌصةعنوان 

there Applications by Using Means of Crocheting- Embroidering to Enrich the Vesthetic Values 

in the Indoors Clothes                                                                                                                          

 

       -لجنة اإلشراف فً استمارة التسجٌل على النحو التالً :

 التــوقٌــــع ـة وجـهة العمــلـــــالوظٌفـ االســــــم                  م

  أستاذ متفرة بكلٌة التربٌة الووعٌة جاملة المووفٌة أ.د/ على بدوى رصاص  1

  لتصاد الموزلى ج المووفٌةأستاذ المالبس والوسٌج كلٌة ام د/ رشدى على أحمد0أ 2

 -: والتعدٌل المطلوب هو

  ًظيفتــو ىي                     اســى انسـيذ /  سفع

المالبس والنسٌج  كلٌة التربٌة النوعٌة ج  أستاذ مساعدىي ظيفتــو د/ ؽٕبْ ؽغٕٝ ٠شبس 0أًَإضبفت اســى انسـيذ / 

 المنوفٌة

 -لتصبح لجنة اإلشراف على النحو التالً :
 التــوقٌــــع       ـة وجـهة العمــلـــــالوظٌفـ االســــــم                  م

  أستاذ متفرة بكلٌة التربٌة الووعٌة جاملة المووفٌة أ.د/ على بدوى رصاص  1

  أستاذ المالبس والوسٌج كلٌة املتصاد الموزلى ج المووفٌة د/ رشدى على أحمد0أ 2

اٌّالثظ ٚإٌغ١ظ  و١ٍخ اٌزشث١خ إٌٛػ١خ  أعزبر ِغبػذ رد/ حنان حسنى ٌشا0م0أ 3

 ط إٌّٛف١خ

 

 وســبب التعدٌل هـو 

 ) مع العلم بؤن الطالب المذكور لن ٌنتهً من دراسته قبل ستة أشهر من اآلن ) فً حالة اإلضافة فقط  ( 



 
 
 
 
 
 

        سات علٌا( درا 7نموذج  )                                    جامعــة المنوفٌـة 
                                                                                                                               ـــــــــــــــــــــــــــــ كليـــة :

 ـــــــــــــــــــــــــــــم: ـقســ

                                                 

 إضـافة أو حذف مقـررات دراسٌة                                     
 
 

 انسيذ األسـتبر انذكتٌس / سئيس انقسى

 ًبعذ 000000تحيـت طيبـت 
 

 -المقررات التالٌــة :                               برجاء اتخاذ الالزم نحو الموافقة على

 القســـــــم                  المقـــــرر م

1   

2   

3   

4   

  بتصارٌخ    /    / ــــــبتارٌخ دورة  ــــــــتخصــص:  ــــــفً :  ــــــالمسجل لدرجة :   ــــــــــــــــــــالطالب/
2000 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــباللغة العربٌة : عنوان 
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ :باللغة اإلنجلٌزٌة عنوان 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  -هً :                            وأســباب
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 -لجنة اإلشراف على النحو التالً :
 ـوقٌــــعالتـ       ـة وجـهة العمــلـــــالوظٌفـ االســــــم                  م

1    

2    

3    

4    

5    
 رأى مجلــس القسم 

 حزف إضبفت

 انحزف اإلضبفت



ــدة فــً      /    /  ــم ٌوافــك ( فــً جلســته المولم ــى إضــافة الممــررات الممترحــة للطالــب  200  ) وافــك / ل عل
 0المذكور بٌاواته ولألسباب السابك توضٌحها 

 رئٌـــس القســــــــم
 

 ـــــــــــــــ/د0أ
 

 -الكلٌة:الدراسات العلٌا ب

 0روجلت هذه البٌاوات المذكورة ووجدت مطابمة للمواوٌن واللوائح الموظمة فً هذا الشأن 
 

 مدٌر إدارة الدراسات العلٌا بالكلٌة  توقٌع المرجع  الموظف المختص بالكلٌة
 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 -ة :لجنة الدراسات العلٌا والبحوث بالكلٌ

علــى التلــدٌل المــذكور تبلــا لموافمــة مجلــس المســم الملوــً علــى طلــب لجوــة  200  وافمــت بتــارٌخ      /    /
 0اإلشراف 

 وكٌل الكلٌة لشئون الدراسات العلٌا والبحوث
 

 ــــــــــــــــــد / 0أ
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 -مجلس الكلٌة :

 0على التلدٌل المطلوب وطبما لما سبك بٌاوه    200    اجتماعه بتارٌخ     /    /وافك فً 

 عمٌـــــد الكلٌـــــــــة
 ــــــــــــــــــد / 0أ

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 الدراسات العلٌا بالجامعــــة 

 
مطابمة / غٌر مطابمة ( لسجالت الجاملة وفى إطار المـواوٌن  تم مراجلة البٌاوات الخاصة بالطالب ووجدت )
 0واللوائح والمرارات والملمول بها فً هذا الشأن  

 الباحث المختص                           مدٌر اإلدارة                                المدٌر العــام  
 
 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 

 ٌس الجامعةــنائب رئ                                                             
 ا والبحوثــات العلٌــللدراس

 
 (0د/ 0) أ

 
 
 
 

 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

        ( دراسات علٌا 8نموذج  )                                    جامعــة المنوفٌـة 

                                                                                                                               ـــــــــــــــــــــــــــــ ليـــة :ك

 ـــــــــــــــــــــــــــــم: ـقســ

                                                 

 مد مدة الدراسة طلب
 

 انسيذ األسـتبر انذكتٌس / سئيس انقسى

 ًبعذ 000000تحيـت طيبـت 
 

بتصارٌخ ـــ ــــــ: ــتخصـصـص ــــــــ: ـــــــ  المسجل لدرجصة ـ/ـــــــــــــــــللطالببرجاء التكرم بمد فترة الدراسة 

  200    /    /    بتارٌخ ــــ دورة



 ـــــــــــــــــــــــــــــــــ: ــــــــ باللغة العربٌةعنوان 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 : ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ باللغة اإلنجلٌزٌةعنوان 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 -لجنة اإلشراف على النحو التالً :
 

 التــوقٌــــع       ـة وجـهة العمــلـــــالوظٌفـ االســــــم                  م

1    

2    

3    

4    

5    

                                                                     

 

 

 ) مد/ إٌقاف (   الحالة تارٌخ اعتماد الجامعة ةتارٌخ موافقة مجلس الكلٌ إلً مــــن م

1      

2      

3      

4      

5      

6      

 
 
 
 

 رأى مجلــس القسـم العلمً
لدراسة للطالب المذكور بٌاواتـه على مد فترة ا 200     ) وافك / لم ٌوافك ( فً جلسته المولمدة فً      /    /

 0بواء على توصٌة لجوة اإلشراف ولألسباب الواردة برأٌها 
 رئٌـــس القســــــــم

 ـــــــــــــــ/د0أ
 -الدراسات العلٌا بالكلٌة:

 0روجلت هذه البٌاوات المذكورة ووجدت مطابمة للمواوٌن واللوائح الموظمة فً هذا الشأن 
 

 مدٌر إدارة الدراسات العلٌا بالكلٌة  توقٌع المرجع  الموظف المختص بالكلٌة
 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 إيقبف انقيذ أً انتسجيم انسببق يذ يذة انذساست انسببق



 -لجنة الدراسات العلٌا والبحوث بالكلٌة :
على مد فترة الدراسة المطلوبة للطالب المذكور بواء على طلب مجلس المسم  200    وافمت بتارٌخ      /    /

 0شراف ولجوة اإل
 وكٌل الكلٌة لشئون الدراسات العلٌا والبحوث

 
 اشرف احمد اللسوىـد / 0أ

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 -مجلس الكلٌة :

على مد فترة الدراسة المطلوبة للطالب المذكور وذلن بواء علـى    200  وافك فً اجتماعه بتارٌخ     /    / 
 0لمسم للمدة الممترحة من لجوة اإلشراف على الرسالة طلب مجلس ا

 عمٌـــــد الكلٌـــــــــة
 

 حوان حسوى ٌشارد /0أ
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 الدراسات العلٌا بالجامعــــة 
 

لجاملة وفى إطار المـواوٌن تم مراجلة البٌاوات الخاصة بالطالب ووجدت ) مطابمة / غٌر مطابمة ( لسجالت ا
الدكتور /                 واللوائح والمرارات والملمول بها فً هذا الشأن واألمر ملروض على السٌد األستاذ 

وائب رئٌس الجاملة للدراسـات الللٌـا والبحـوث للتفضـل باعتمـاد مـد مـدة الدراسـة المطلوبـة للطالـب المـذكور 
 0كطلب مجلس الكلٌــــة 

 لمختص                           مدٌر اإلدارة                                المدٌر العــامالباحث ا  
 
 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 

 ٌس الجامعةــنائب رئ                                                             
 وثا والبحــات العلٌــللدراس

 
 (0احمد فرج القاصد   د/0) أ

 
 
 
 

        ( دراسات علٌا 9نموذج  )                                    جامعــة المنوفٌـة 

                                                                                                                               ـــــــــــــــــــــــــــــ كليـــة :

 ـــــــــــــــــــــــــــــم: ـقســ

 

 إلغـاء قٌد دبلوم الدراسات العلٌا
 
 

 انسيذ األسـتبر انذكتٌس / ًكيم كهيــت                نهذساسبث انعهيب ًانبحٌث

 ًبعــذ0000تحيــــت طيبــــت 
 



المقٌد بدبلوم / ــــــــــ   الطالبعلى إلغاء لٌد  200   /    /وافك مجلس المسم فً جلسته المولمدة بتارٌخ     
  200    /    /    بتارٌخـــــــ  بتارٌخ دورة: ـــــــــ  الدراسات العلٌا فً

 : ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ وذلك لألسباب التالٌة
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 رئٌـــس القســــــــم
 

 ـــــــــــــــ/د0أ
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 -الدراسات العلٌا بالكلٌة:
 0روجلت هذه البٌاوات المذكورة ووجدت مطابمة لسجالت الكلٌة 

 
 مدٌر إدارة الدراسات العلٌا بالكلٌة  توقٌع المرجع  الموظف المختص بالكلٌة

 
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 -لجنة الدراسات العلٌا والبحوث بالكلٌة :
على إلغاء لٌد الطالب المذكور وذلن لألسباب السابك ذكرها وبموافمة مجلس  2000وافمت بتارٌخ      /    / 

 0المســــم  
 وكٌل الكلٌة لشئون الدراسات العلٌا والبحوث

 
 ــــــــــــــــــ/ د 0أ

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 -مجلس الكلٌة :

 0على إلغاء لٌد الطالب المذكور وطبما لما سبك بٌاوه  200    وافك فً اجتماعه بتارٌخ     /    /
 عمٌـــــد الكلٌـــــــــة

 
 ــــــــــــــــــد / 0أ

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 الدراسات العلٌا بالجامعــــة 

تم مراجلة البٌاوات الخاصة بالطالب ووجدت ) مطابمة / غٌر مطابمة ( لسجالت الجاملة وفى إطار المـواوٌن 
 0واللوائح والمرارات والملمول بها فً هذا الشأن  

 انًذيش انعبو           يذيش اإلداسة                                   انببحـج انًختض           
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ٌس الجامعةــنائب رئ
 ب ًانبحٌثـبث انعهيـنهذساس                                                        

 
 (                                          د/0) أ

        ( دراسات علٌا 10نموذج  )                                   جامعــة المنوفٌـة 

                                                                                                                               ـــــــــــــــــــــــــــــ كليـــة :

 ـــــــــــــــــــــــــــــم: ـســق

   

 إلغـاء القٌد للماجستٌر أو الدكتوراه
 
 

 انسيذ األسـتبر انذكتٌس / ًكيم كهيــت                نهذساسبث انعهيب ًانبحٌث

 ًبعــذ0000تحيــــت طيبــــت 
 

:  لدرجةالمقٌد / ـــــــــ   الطالب على إلغاء لٌد 200   وافك مجلس المسم فً جلسته المولمدة بتارٌخ     /    /
 0 200    /    /    بتارٌخـــــــ  بتارٌخ دورةـــــــــ 

 : ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ وذلك لألسباب التالٌة
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ



 رئٌـــس القســــــــم
 

 ـــــــــــــــ/د0أ
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 -الدراسات العلٌا بالكلٌة:
 0روجلت هذه البٌاوات المذكورة ووجدت مطابمة لسجالت الكلٌة 

 
 مدٌر إدارة الدراسات العلٌا بالكلٌة  توقٌع المرجع  الموظف المختص بالكلٌة

 
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 -لجنة الدراسات العلٌا والبحوث بالكلٌة :
على إلغاء لٌد الطالب المذكور وذلن لألسباب السابك ذكرها وبموافمة مجلس  2000وافمت بتارٌخ      /    / 

 0المســــم  
 وكٌل الكلٌة لشئون الدراسات العلٌا والبحوث

 
 ــــــــــــــــــد / 0أ

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 -مجلس الكلٌة :

 0على إلغاء لٌد الطالب المذكور وطبما لما سبك بٌاوه  200    وافك فً اجتماعه بتارٌخ     /    /
 عمٌـــــد الكلٌـــــــــة

 
 ــــــــــــــــــد / 0أ

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 لعلٌا بالجامعــــة الدراسات ا

تم مراجلة البٌاوات الخاصة بالطالب ووجدت ) مطابمة / غٌر مطابمة ( لسجالت الجاملة وفى إطار المـواوٌن 
 0واللوائح والمرارات والملمول بها فً هذا الشأن  

 نعبوانًذيش ا           يذيش اإلداسة                                   انببحـج انًختض           
 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ٌس الجامعةــنائب رئ

 ب ًانبحٌثـبث انعهيـنهذساس                                                     
 

 (                                  د/0) أ

        ( دراسات علٌا 11نموذج  )                                   جامعــة المنوفٌـة 

                                                                                                                               ـــــــــــــــــــــــــــــ كليـــة :

 ـــــــــــــــــــــــــــــم: ـقســ

 
   

 التسجٌل للماجستٌر والدكتوراه إلغاء
 
 

 انسيذ األسـتبر انذكتٌس / ًكيم كهيــت                نهذساسبث انعهيب ًانبحٌث

 ًبعــذ0000تحيــــت طيبــــت 

: ـــــــــــــــــــــــــ  المسصصجل لدرجصصة:ـــــــــــــــــــــــــــ   الطالصصبأرجــو التفضــل بالموافمــة علــى إلغـــاء تســجٌل 

 ـــــــــــــــ : تخصص

 -: وموضوع الرسالة هــوــــــ  عــام: ــــــــــــ  دورة

 : ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ باللغة العربٌةعنوان 



 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ــ: ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ باللغة اإلنجلٌزٌةعنوان 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 : ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوذلك لألسباب التالٌة 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 -لجنة اإلشراف على النحو التالً :
 التــوقٌــــع       هة العمــلـة وجــــــالوظٌفـ االســــــم                  م

1    

2    

3    

4    

5    

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 -: رأي مجلس القسم
علـى إلغـاء تسـجٌل الطالـب المـذكور وذلـن بوـاء علـى رأي  200   وافك مجلس المسم بتارٌخ    /   / 

 0لجوة اإلشراف ولألسباب الموضحة

 رئٌس مجلس القسم                                                                                 

 
 ـــــــــــــــ د / 0أ 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 -: الدراسات العلٌا بالكلٌة 
 0روجعت هذه البٌانات ووجدت مطابقة لسجالت الكلٌة 

 مدٌر إدارة الدراسات العلٌا بالكلٌة  توقٌع المرجع  وظف المختص بالكلٌةالم
 

 
 

 -: لجنة الدراسات العلٌا والبحوث بالكلٌة
على إلغاء تسجٌل الطالب المذكور لألسباب السابك ذكرها وبموافمـة مجلـس  200    وافمت بتارٌخ      /    /

 0المسم الملوً على طلب لجوة اإلشراف  

 ٌة لشئون الدراسات العلٌا والبحوثوكٌل الكل
 

 ــــــــــــــــــد / 0أ
 -: مجلــــس الكلٌة

 
على إلغــاء تســـجٌل الطالب المـذكور وطبمـا لمـا ســـبك  200    وافك المجلس فً اجتماعه بتارٌخ     /    /

 0بٌــاوـــه 
 عمٌـــــد الكلٌـــــــــة

 

 ــــــــــــــــــد / 0أ
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 الدراسات العلٌا بالجامعــــة 
تم مراجلة البٌاوات الخاصة بالطالب ووجدت ) مطابمة / غٌر مطابمة ( لسجالت الجاملة وفى إطار المـواوٌن 

 0واللوائح والمرارات والملمول بها فً هذا الشأن  



 
 المدٌر العــام       مدٌر اإلدارة                          الباحث المختص                       
 

 
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ٌس الجامعةــنائب رئ
 ب ًانبحٌثـبث انعهيـنهذساس                                                                

 
 (0د/ 0) أ

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

        ( دراسات علٌا 12نموذج  )                                   جامعــة المنوفٌـة 

                                                                                                                               ـــــــــــــــــــــــــــــ كليـــة :

 ـــــــــــــــــــــــــــــم: ـقســ

   

 إٌقـاف التسجٌل للماجستٌر والدكتوراه
 

 

 انسيذ األسـتبر انذكتٌس / سئيس انقسى

 ًبعذ 000000تحيـت طيبـت 
 



 أرجو التفضل بالموافمة على إٌماف تسجٌل لمدة )        ( فً المدة من    /     /          إلً     /    /

 لتالٌة :ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوذلن لألسباب ا

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 0ومرفك طٌه المستودات الدالة على ذلن 

) ملحوظة : إٌماف التسجٌل ٌكون كحد ألصً لمدة عامٌن جاملٌٌن متصلٌن ، أو موفصلٌن ، وما زاد عن ذلن 

 0 ٌلرض على مجلس الجاملة (

 مقــدمـــة                                                                            

 ــــــــــاالســم/ 
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 بٌانات تمأل بمعرفة القسم اإلداري :
 ــــــــــ   / تارٌخ ومحل المٌالد   /   : ــــــــــــــــــ مــــاالس

 : ــــــــــــــــ جهة العمــل: ـــــــــــــــــــ  الوظٌفـــة
 : ــــــــــــ القسم المسجل به: ــــــــــــــــــــــ العنـــوان 

 ـــــــــــ ــــــــ: ـ دورة: ــــــــــــــــ  الدرجة المسجل علٌها
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــ:  ال الدراسة فً التخصصجم عــام

 : ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ الرسالة بالغة العربٌة عنوان
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 : ــــــــــــــــــــــــــــــــــ  الرسالة باللغة اإلنجلٌزٌة عنوان
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 -سبق إٌقاف تسجٌل الطالب :

 م
 العام

 المدة
 اعتماد الجامعة ةموافقة مجلس الكلٌ

 إلً من

    األول 1

    الثاوً 2

    الثالث 3

    الرابع 4

    الخامس 5

    السادس 6
 

 مدٌر إدارة الدراسات العلٌا بالكلٌة  توقٌع المرجع  الموظف المختص بالكلٌة
 
 

 
 -ة اإلشراف على النحو التالً :لجن
 التــوقٌــــع       ـة وجـهة العمــلـــــالوظٌفـ االســــــم                  م

1    

2    

3    

4    

5    

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 -رأي مجلس القسم :

ى إٌماف تسجٌل الطالب المذكور لللام ) األول / الثاوً / عل 200   وافك مجلس المسم بتارٌخ    /   / 
 0فالثالث ( لللام الجاملً        /         لألسباب المذكورة بواء على رغبة الطالب وموافمة لجوة اإلشرا



 رئٌس مجلس القسم                                                                                    
 

 ـــــــــــــــد /  0 أ
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 -لجنة الدراسات العلٌا والبحوث بالكلٌة :
 0على إٌماف تسجٌل الطالب المذكور لألسباب الواردة بطلبة   200    وافمت بتارٌخ      /    /

 وكٌل الكلٌة لشئون الدراسات العلٌا والبحوث
 

 ــــــــــــــــــد / 0أ
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 -مجلس الكلٌة :
على إٌماف تسجٌل الطالب المذكور لللام )األول / الثاوً / الثالث  200    وافك فً اجتماعه بتارٌخ     /    /

 0لجوة اإلشراف ومجلس المسم المختص ( فً اللام الجاملً        /    / لألسباب الواردة بطلبة وموافمة 
 عمٌـــــد الكلٌـــــــــة

                                                                                                               

 ــــــــــــــــــد / 0أ
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 اسات العلٌا بالجامعــــة الدر
تم مراجلة البٌاوات الخاصة بالطالب ووجدت ) مطابمة / غٌر مطابمة ( لسجالت الجاملة وفى إطار المـواوٌن 

 0واللوائح والمرارات والملمول بها فً هذا الشأن  
الب لللام وٌرفع األمر للسٌد األستاذ الدكتور / وائب رئٌس الجاملة للتفضل باعتماد إٌماف تسجٌل الط 

 0الجاملً      /        لللام ) األول / الثاوً / الثالث ( وٌرفع األمر لمجلس الجاملة  
 

 انًذيش انعبو           يذيش اإلداسة                                   انببحـج انًختض           

 
 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ٌس الجامعةــئنائب ر
 ب ًانبحٌثـبث انعهيـنهذساس                                                        

 
 (0د/ 0) أ

        ( دراسات علٌا 13نموذج  )                                   جامعــة المنوفٌـة 

                                                                                                                               ـــــــــــــــــــــــــــــ كليـــة :

 ـــــــــــــــــــــــــــــم: ـقســ

 
  

 تشكٌل لجنة االمتحان التؤهٌلً للدكتوراه
 
 

 انسيذ األسـتبر انذكتٌس / سئيس انقسى

 ًبعذ 000000تحيـت طيبـت 
 

ـــ ــــــــــــــــــــــ/ ـــــــ  الطالصصبكم علمــا بــأن وحــٌط ســٌادت ـــ  دكتصصور الفلسصصفة فصصًلدرجصصة  المقٌصصدـــ ــــــــــــــــ
 0 2000/    /        : دورة/ بتارٌخ : ــــــــــــــــ   فً مجـــالــ ـــــــ: ــــ خصصت

 : ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ باللغة العربٌةعنوان 



 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 : ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ة اإلنجلٌزٌةغباللعنوان 
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 تمدم السادة أعضاء لجوة اإلشراف علً الرسالة بتمرٌر عن استلداد الطالب لتأدٌة اممتحان التأهٌلً  -
مترحهـا علـى الوحـو والرسـالة ، والتـً  اممتحان التأهٌلً للطالب ةرجاء التكرم باتخاذ الالزم وحو تشكٌل لجو-

 -التالً :
 
 التــوقٌــــع       ـة وجـهة العمــلـــــالوظٌفـ          االســــــم         م
1    
2    
3    
4    
5    
6    

 -لجـنـة اإلشـراف :
 التــوقٌــــع       ـة وجـهة العمــلـــــالوظٌفـ االســــــم                  م
1    
2    
3    
4    
5    

 0  200    تحرٌـــــرا  فً      /      /
  القسـمرأى مجلــس 

لطالب والخاصة بالرسالة ل الترا  لجوة اممتحان التأهٌلً على  200  /    /      بتارٌخ) وافك / لم ٌوافك (  
 0بٌاواته بلالٌة المذكور 

 رئٌـــس القســـــم                                                                           
 

  ـــــــــــــــ/د0أ
 
 مدٌر إدارة الدراسات العلٌا بالكلٌة  توقٌع المرجع  الموظف المختص بالكلٌة 
 
 

  بالكلٌةالدراسات العلٌا رأي لجنة 

ــ ــم  ت) وافم ــدةجلســتهفــً وافــك ( ت/ ل ــارٌخ ا المولم ــى  200  /    /      بت ــة اممتحــان  عل التــرا  تشــكٌل لجو

  0وضح بلالٌة على الموضوع الملرسالة ل التأهٌلً

 وكٌل الكلٌة للدراسات العلٌا والبحوث

 

  ـــــــــــــــ/د0أ

 رأى مجلــس الكلٌـــة 

لرسـالة ل اممتحـان التـأهٌلًعلـى تشـكٌل لجوـه   200  ) وافك / لم ٌوافك ( فً جلسته المولمدة فـً      /    / 

 0ًة مجلس المسم على التشكٌل التالالممدمة من الطالب  المذكور بواء على الترا  لجوة اإلشراف وتوصٌ

 التــوقٌــــع       ـة وجـهة العمــلـــــالوظٌفـ االســــــم                  م

1    

2    

3    

4    



5    

6    

 عمٌــــــد الكلٌــــة

 

 ـــــــــــــــ/د0أ

 الدراسات العلٌا بالجامعــــة 

ة ووجدت ) مطابمة / غٌر مطابمة ( لسجالت الجاملـة وفـى إطـار المـواوٌن تم مراجلة البٌاوات المذكورة بلالٌ

 واللوائح والمرارات والملمول بها فـً هـذا الشـأن وٌرفـع األمـر للسـٌد األسـتاذ الـدكتور/ وائـب رئـٌس الجاملـة

علـى لطالـب المـذكور  اممتحـان التـأهٌلً لللتفضل بـالوظر فـً اعتمـاد تشـكٌل لجوـة  للدراسات الللٌا والبحوث

 .الوحو الموضح برأي مجلس الكلٌة 

 المدٌر العــام               مدٌر اإلدارة                   الباحث المختص               

 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 رأى نائب رئٌس الجامعة للدراسات العلٌا والبحوث

لرسالة الممدمة من الطالب  المذكور على الوحـو الموضـح بـرأي مجلـس ل تأهٌلًاممتحان الٌلتمد تشكٌل لحوة 

 0الكلٌــــــة  

 ٌس الجامعةــنائب رئ                                                                  

 ا والبحوثـــات العلٌـللدراس                                                       

 

 (0د/ 0) أ 

 
 

        ( دراسات علٌا 14نموذج  )                                   جامعــة المنوفٌـة 

                                                                                                                              الرتبية النوعية كليـــة :

 االقتصاد املنزىل ـم:ـقســ

  

 والمناقشة للماجستٌر والدكتوراه حكمتشكٌل لجنة ال
 
 

 نهذساسبث انعهيب ًانبحٌث انتشبيت اننٌعيتانسيذ األسـتبر انذكتٌس / ًكيم كهيــت 

 ًبعــذ0000تحيــــت طيبــــت 
 

  :  ةــالمسجل لدرج                                   /   الطالبوحٌط سٌادتكم علما بأن 
 0                :التسجٌل بتارٌخ                         :  فً مجـال             :  خصصت

 :  باللغة العربٌةعنوان 
    :  ة اإلنجلٌزٌةغباللعنوان 

 أصبحت صالحة لللرض والموالشــةلد رسالة الللمٌة ال
 -رسالة ، والتً ومترحها على الوحو التالً :رجاء التكرم باتخاذ الالزم وحو تشكٌل لجوه فحص وموالشة ال-
 

 جهة العمل ـة وجـهة العمــلـــــالوظٌفـ االســــــم                  م



1    

2    

3    

4    
 -ومرفق طٌــــــه مــا ٌلــً :

 0وسخـة ) غٌــر مجلـــدة ( مــن الـرســـالة الللمٌــــــة  -أ 
 خ ) مولع على كل صفحة بها من أعضاء لجوة اإلشراف ( من كل ى خمس وسلمظروف ٌحتوى ع -ب 
 0للــرسالة  ةلربٌوافً باللغة الملخص  -2 للرسالة         لربٌـــةمختصرة باللغة الوـبــذة  -1
 0للرسالة  ةوجلٌـزٌوافً باللغة اإلملخص  -4للرسالة       وجلٌـزٌـة اإل مختصرة باللغةوـبــذة  -3

 -ف :لجـنـة اإلشـرا
 التــوقٌــــع       ـة وجـهة العمــلـــــالوظٌفـ االســــــم                  م
1    

2    

3    

4    

 0  200    تحرٌـــــرا  فً      /      /
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  القسـمرأى مجلــس 
والخاصـة فحـص وموالشـة الرسـالة  التـرا  لجوـة اإلشـراف بشـأن علـى  200  /    /      بتـارٌخ) وافك / لم ٌوافك (  
 0بٌاواته بلالٌة لطالب المذكور با

 رئٌـــس القســـــم                                                                           
 

  ـــــــــــــــ/د0أ
 الدراسات العلٌا

كمـا أوـه أسـتوفً المـدة الالزمـة ولـٌس علٌـه  الكلٌة ووجدت ) مطابمة / غٌر مطابمة ( لسجالت طالببٌاوات ال تجلور
 آٌه التزامات تجاه الكلٌة وفٌما ٌلً بٌان بالممررات التً درسها الطالب وأدي اممتحان فٌها بوجا 

 
 التقدٌر / المعدل المقــــــرر م
1   
2   
3   
4   
 

 لٌةمدٌر إدارة الدراسات العلٌا بالك  توقٌع المرجع  الموظف المختص بالكلٌة
 

  بالكلٌةالدراسات العلٌا رأي لجنة 
فحـص وموالشـة الترا  تشكٌل لجوـة  على  200  /    /      بتارٌخ ا المولمدةجلستهفً وافك ( ت/ لم  ت) وافم
  0على الموضوع الموضح بلالٌة الرسالة 

 وكٌل الكلٌة للدراسات العلٌا والبحوث
 

  ـــــــــــــــ/د0أ
 رأى مجلــس الكلٌـــة 

 
علــى تشــكٌل لجوــه فحــص وموالشــة الرســالة   200  ) وافــك / لــم ٌوافــك ( فــً جلســته المولمــدة فــً      /    /

 0ًالممدمة من الطالب  المذكور بواء على الترا  لجوة اإلشراف وتوصٌة مجلس المسم على التشكٌل التال



 تــوقٌــــعال       ـة وجـهة العمــلـــــالوظٌفـ االســــــم                  م
1    

2    

3    

4    

 عمٌــــــد الكلٌــــة                                                       
 

 
 (                         د0)أ                                          الدراسات العلٌا بالجامعــــة 

 
جدت ) مطابمة / غٌر مطابمة ( لسـجالت الجاملـة وفـى إطـار المـواوٌن واللـوائح تم مراجلة البٌاوات المذكورة بلالٌة وو

والمرارات والملمول بها فً هذا الشأن وٌرفع األمر للسٌد األسـتاذ الـدكتور/ وائـب رئـٌس الجاملـة للتفضـل بـالوظر فـً 
الكلٌـة علـى أم توـال  اعتماد تشكٌل لجوة فحص وموالشة رسالة الطالب  المذكور  على الوحـو الموضـح بـرأي مجلـس 

د / وائـب رئـٌس الجاملـة للدراسـات الللٌـا والبحـوث للجوـة الفحـص 0الرسالة إم بلد أسبوعٌن من تارٌخ اعتماد السـٌد أ
 0والموالشة 

  
 المدٌر العــام               مدٌر اإلدارة                   الباحث المختص              

 
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 رأى نائب رئٌس الجامعة للدراسات العلٌا والبحوث
 ٌلتمد تشكٌل لحوة فحص وموالشة الرسالة الممدمة من الطالب  المذكور على الوحو الموضح برأي مجلس الكلٌــــــة  

                                                                
 ٌس الجامعةــنائب رئ                                                                  

 ا والبحوثـــات العلٌـللدراس                                                       
 
 

 (                             د0) أ

 
 
 

        ( دراسات علٌا 15ج  ) نموذ                                  جامعــة المنوفٌـة 

                                                                                                                               ـــــــــــــــــــــــــــــ كليـــة :

 ـــــــــــــــــــــــــــــم: ـقســ

 

 ( الدكتوراه -الماجستٌر المسجلٌن ) لطالبل المشرفٌن للسادة التقرٌر السنوي
  200    / 200للعام الجامعً    

 -بٌانات الطالب :
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــم:ساال

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة: ـــالوظٌف
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــتارٌخ التعٌن فً وظٌفة معٌد : 

    ــــــــــــــــــــــــــــــــتارٌخ التعٌن فً وظٌفة مدرس مساعد : 
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ : الدرجة المسجل علٌها

 : ــــــــــــــ تـارٌـخ التسجٌل: ــــــــــــــــ  تــارٌـخ القٌــد
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ:   التخصـــــص

 : ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ الرسالة باللغة العربٌة عنوان
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ـــــــــــــــــــــــــــــ: ــــــــــــــ خطـة البحـث
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ



 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 -:التقــرٌــر
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 مالحظات معدل اإلنجاز طبٌعة اإلنجاز الســـنة

  %                        األولـــً
  %                        الثاوٌـــة
  %                        الثالثـــــة
  %                        الرابلــــة
  %                        الخامســــة

 -:السنة األولـً  
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 -:السـنة الثانٌـة 
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 
 
 
 

 -:  السـنة الثالثـة
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 -: السـنة الرابعـة 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 -: السـنة الخامسـة 
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 -: إلشراف تـوقٌـع لجنـة ا
 

 انتـٌقيـع االســــــى م

1   

2   

3   

4   

5   
 
 رأي مجلس القسم بجلسته المنعقدة بتارٌخ       /     /      -

 ) مـوافــق   /  غٌـر مـوافــق (                                            رئٌس القسم                 



 

 ـــــــــــــــ/د0أ 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 رأي لجنة الدراسات العلٌا بجلستها المنعقدة بتارٌخ      /      / -

 ) مــوافــق  /  غٌـر مــوافــق (     
 وكٌل الكلٌة للدراسات العلٌا والبحوث

 

 ـــــــــــــــ/د0أ

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 رأي مجلس الكلٌة بجلسته المنعقدة بتارٌخ        /      / -
 ) مــوافــق  /  غٌـر مــوافــق (  

 عمٌـــــد الكلٌــة
 

 ـــــــــــــــ/د0أ

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ه المنعقدة بتارٌخ      /     /رأي مجلس الدراسات العلٌا والبحوث بجلست -

 ٌس الجامعةــنائب رئ                                                          
 ا والبحوثـــات العلٌـــللدراس                                                       

 
 (0د/ 0أ)                                                            

 
 
 

                                    جامعــة المنوفٌـة 

                                                                                                                               ـــــــــــــــــــــــــــــ كليـــة :

 ـــــــــــــــــــــــــــــم: ـقســ

 تقرٌـر جماعـً عن مناقشة رسالة الماجستٌر
 -بٌانات الطالب:
======== 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ: االســـم 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ: ةــالوظٌف
 ـ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــفً : الماجسـتٌر ة :ــالدرج
 :ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــصـالتخص

 ــــــــــــــــ: تارٌخ تسجٌل موضوع الرسالةــ ــ:ــــــــــتارٌخ القٌد
 ـــــــــــــــــــــــــ:ــــــــــــــــــــالرسالة بالعربٌة عنوان

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 : ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــعنوان الرسالة باإلنجلٌزٌة
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

        -:المشرفون

 انتـٌقيـع انٌظيفــت ًجـيت انعًــم ىاالســــــ م

1    

2    



3    

4    

5    

 

 -لجنه فحص ومناقشة الرسـالة:

 انتـٌقيـع انٌظيفــت ًجـيت انعًــم االســــــى م

1    
2    
3    
4    
5    
6    

 200   س الجامعة   /   /تارٌخ اعتماد نائب رئٌ 200/   /       تارٌخ موافقة مجلس الكلٌة على التشكٌل: 

قامت لجنصه فحصص ومناقشصة الرسصالة  ــــــــــــالكلٌة /  قرمب 200   الموافق    /    / ـــــــــــــــأنه فً ٌوم 

 200    المشصصكلة بموافقصصة األسصصتاذ الصصدكتور نائصصب رئصصٌس الجامعصصة للدراسصصات العلٌصصا والبحصصوث بتصصارٌخ   /   /

 ا ٌلً تقرٌر اللجنة بعد المناقشة :بمناقشة  الطالب المذكور وفٌم

 

 

 

 

 ع التقرٌـر الجماعـً ـــــتاب

 عن مناقشة رسـالة الماجستٌر

 ــــــــــــــــــــــالمقـدمــة مـن الطالب / 

 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 تابع التقرٌـر الجماعـً عن مناقشة رسـالة الماجستٌر

 

 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالمقدمة للطالـب / 



 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــنتٌجة المناقشة:

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 -: استكمال أوجه النقص / تعدٌالت غٌر جوهرٌة فً الرسالة) أن وجد( والمدة المحددة لها

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 -مستوى األمانة العلمٌة واألصالة : 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 -اإلضافة العلمٌة / االبتكار : 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ـــــــــــــــــــــــــــــــالتوصٌة: تقدٌم رسالة أخرى/ منح الطالب

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ــــــكلٌـة                             ــــــــمن قسم   ــــــفً تخصص ــــــ الماجسـتٌر درجه  

 -توقٌــــع لحنـــه الحــكـــم :

 انتـٌقيـع االســــــى م

1   

2   

3   

4   

5   

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ضصصرورة إرفصصار تقرٌصر المشصصرفٌن علصصى الرسصصالة أنصه تصصم اسصصتكمال أوجصه الصصنقص/ التعصصدٌالت التصصً  -ملحوظصة:

 0طلبتها لجنه الحكم وموافقة مجلس القسم علٌها مع أورار منح الدرجة
 

                                    جامعــة المنوفٌـة 

                                                                                                                               ـــــــــــــــــــــــــــــ كليـــة :

 ـــــــــــــــــــــــــــــم: ـقســ

 فــرديتقرٌـر 
  رسالة الماجستٌر فحـصعن 

  ــــــــــــــــــــــــالسـٌد األسـتاذ الدكتـور /  مقـدم مـن
 -بٌانات الطالب:
======== 



 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ: االســـم 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ: ةــالوظٌف
 ــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــفً : الماجسـتٌر ة :ــالدرج
 :ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــصـالتخص

 ــــــــــــــــ: تارٌخ تسجٌل موضوع الرسالةــ ــ:ــــــــــتارٌخ القٌد
 ـــــــــــــــــــــــــ:ــــــــــــــــــــالرسالة بالعربٌة عنوان

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 : ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــعنوان الرسالة باإلنجلٌزٌة
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

        -:المشرفون

 انتـٌقيـع انٌظيفــت ًجـيت انعًــم ـىاالســـــ م

1    

2    

3    

4    

5    

 

 -لجنه فحص ومناقشة الرسـالة:

 انتـٌقيـع انٌظيفــت ًجـيت انعًــم االســــــى م

1    
2    
3    
4    
5    
6    

 0  200/    /         -: تارٌخ موافقة مجلس الكلٌة على التشكٌل

 0 200    / /           -:اد نائب رئٌس الجامعة خ اعتمـــتارٌ

 التقــــرٌـــر

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

  فــرديع التقرٌـر الـــــتاب

 رسـالة الماجستٌر حــصفعن 

 ـــــــــــــــــــــــــالمقـدمة مـن األسـتاذ الدكتور / 

 ـــــــــــــــــــــــــــــعــن رســالـة الطالب / 

 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ



ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ـــــــــــــــــ

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

 
 
 

  فــرديع التقرٌـر الـــــتاب

 رسـالة الماجستٌر فحــصعن 

 ـــــــــــــــــــــــــالمقـدمة مـن األسـتاذ الدكتور / 

 ـــــــــــــــــــــــــــــ ـن رســالـة الطالب /عـ

 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ـــــــــــــــــــــ

 ـــــــــــــــــــــــاالســـــم / 

 ـــــــــــــــــــــــ/  التــوقٌـــــع
 
 
 

                                    جامعــة المنوفٌـة 

                                                                                                                               ـــــــــــــــــــــــــــــ كليـــة :

 ــــــــــــــــــــــــــــم: ــقســ

 الدكتوراهتقرٌـر جماعـً عن مناقشة رسالة 
 -بٌانات الطالب:
======== 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ: االســـم 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ: ةــالوظٌف
 ـــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــالدكتوراه فً : ة :ــالدرج
 :ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــصـالتخص



 ــــــــــــــــ: تارٌخ تسجٌل موضوع الرسالةــ ــ:ــــــــــتارٌخ القٌد
 ـــــــــــــــــــــــــ:ــــــــــــــــــــالرسالة بالعربٌة عنوان

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 : ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــعنوان الرسالة باإلنجلٌزٌة
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

        -:المشرفون

 انتـٌقيـع انٌظيفــت ًجـيت انعًــم االســــــى م

1    

2    

3    

4    

5    

 

 -لجنه فحص ومناقشة الرسـالة:

 انتـٌقيـع انٌظيفــت ًجـيت انعًــم االســــــى م

1    
2    
3    
4    
5    
6    

 200   ٌخ اعتماد نائب رئٌس الجامعة   /   /تار 200/   /       تارٌخ موافقة مجلس الكلٌة على التشكٌل: 

قامت لجنصه فحصص ومناقشصة الرسصالة  ــــــــــــالكلٌة /  قرمب 200   الموافق    /    / ـــــــــــــــأنه فً ٌوم 

 200    المشصصكلة بموافقصصة األسصصتاذ الصصدكتور نائصصب رئصصٌس الجامعصصة للدراسصصات العلٌصصا والبحصصوث بتصصارٌخ   /   /

 لطالب المذكور وفٌما ٌلً تقرٌر اللجنة بعد المناقشة :بمناقشة  ا

 

 

 

 

 ع التقرٌـر الجماعـً ـــــتاب

 الدكتوراهعن مناقشة رسـالة 

 ــــــــــــــــــــــالمقـدمــة مـن الطالب / 

 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ



ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 الدكتوراهتابع التقرٌـر الجماعـً عن مناقشة رسـالة 

 

 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالمقدمة للطالـب / 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــنتٌجة المناقشة:

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 -: استكمال أوجه النقص / تعدٌالت غٌر جوهرٌة فً الرسالة) أن وجد( والمدة المحددة لها

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 -مستوى األمانة العلمٌة واألصالة : 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 -اإلضافة العلمٌة / االبتكار : 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ـــــــــــــــــــــــــــــــلطالبالتوصٌة: تقدٌم رسالة أخرى/ منح ا

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ــــــكلٌـة                             ــــــــمن قسم   ــــــفً تخصص ــــــ الدكتوراه درجه  

 -توقٌــــع لحنـــه الحــكـــم :

 انتـٌقيـع االســــــى م

1   

2   

3   

4   

5   

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ضصصرورة إرفصصار تقرٌصر المشصصرفٌن علصصى الرسصصالة أنصه تصصم اسصصتكمال أوجصه الصصنقص/ التعصصدٌالت التصصً  -ملحوظصة:

 0طلبتها لجنه الحكم وموافقة مجلس القسم علٌها مع أورار منح الدرجة



 

                                    جامعــة المنوفٌـة 

                                                                                                                               ـــــــــــــــــــــــــــــ كليـــة :

 ـــــــــــــــــــــــــــــم: ـقســ

 فــرديتقرٌـر 
  كتوراهالدرسالة  فحـصعن 

  ــــــــــــــــــــــــمقـدم مـن السـٌد األسـتاذ الدكتـور / 
 -بٌانات الطالب:
======== 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ: االســـم 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ: ةــالوظٌف
 ــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــالدكتوراه فً : ة :ــالدرج
 :ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــصـالتخص

 ــــــــــــــــ: تارٌخ تسجٌل موضوع الرسالةــ ــ:ــــــــــتارٌخ القٌد
 ـــــــــــــــــــــــــ:ــــــــــــــــــــالرسالة بالعربٌة عنوان

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 : ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــعنوان الرسالة باإلنجلٌزٌة
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

        -:المشرفون

 انتـٌقيـع انٌظيفــت ًجـيت انعًــم االســــــى م

1    

2    

3    

4    

5    

 

 -لجنه فحص ومناقشة الرسـالة:

 انتـٌقيـع انٌظيفــت ًجـيت انعًــم االســــــى م

1    
2    
3    
4    
5    
6    

 0  200/    /         -: تارٌخ موافقة مجلس الكلٌة على التشكٌل

 0 200    / /           -:خ اعتماد نائب رئٌس الجامعة ـــتارٌ

 التقــــرٌـــر

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

  فــردير الع التقرٌــــــتاب



 الدكتوراهرسـالة  فحــصعن 

 ـــــــــــــــــــــــــالمقـدمة مـن األسـتاذ الدكتور / 

 ـــــــــــــــــــــــــــــعــن رســالـة الطالب / 

 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ـــــــــــــــــ

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

 
 
 

  فــرديع التقرٌـر الـــــتاب

 الدكتوراهرسـالة  فحــصعن 

 ـــــــــــــــــــــــــالمقـدمة مـن األسـتاذ الدكتور / 

 ـــــــــــــــــــــــــــــ عــن رســالـة الطالب /

 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ـــــــــــــــــــــ

 ـــــــــــــــــــــــاالســـــم / 

 ـــــــــــــــــــــــالتــوقٌـــــع / 
 
 
 



 
 

        ( دراسات علٌا 9نموذج  )                                    جامعــة المنوفٌـة 

                                                                                                                               ـــــــــــــــــــــــــــــ كليـــة :

 ـــــــــــــــــــــــــــــم: ـقســ

 

 إلغـاء قٌد دبلوم الدراسات العلٌا
 
 

 انسيذ األسـتبر انذكتٌس / ًكيم كهيــت                نهذساسبث انعهيب ًانبحٌث

 ًبعــذ0000تحيــــت طيبــــت 
 

المقٌد بدبلوم / ــــــــــ   الطالبعلى إلغاء لٌد  200   ة بتارٌخ     /    /وافك مجلس المسم فً جلسته المولمد
  200    /    /    بتارٌخـــــــ  بتارٌخ دورة: ـــــــــ  الدراسات العلٌا فً

 : ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ وذلك لألسباب التالٌة
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 رئٌـــس القســــــــم
 

 ـــــــــــــــ/د0أ
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 -الدراسات العلٌا بالكلٌة:
 0روجلت هذه البٌاوات المذكورة ووجدت مطابمة لسجالت الكلٌة 

 
 علٌا بالكلٌةمدٌر إدارة الدراسات ال  توقٌع المرجع  الموظف المختص بالكلٌة

 
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 -لجنة الدراسات العلٌا والبحوث بالكلٌة :
على إلغاء لٌد الطالب المذكور وذلن لألسباب السابك ذكرها وبموافمة مجلس  2000وافمت بتارٌخ      /    / 

 0المســــم  
 والبحوثوكٌل الكلٌة لشئون الدراسات العلٌا 

 
 ــــــــــــــــــد / 0أ

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 -مجلس الكلٌة :

 0على إلغاء لٌد الطالب المذكور وطبما لما سبك بٌاوه  200    وافك فً اجتماعه بتارٌخ     /    /
 عمٌـــــد الكلٌـــــــــة

 
 ــــــــــــــــــد / 0أ

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 الدراسات العلٌا بالجامعــــة 

تم مراجلة البٌاوات الخاصة بالطالب ووجدت ) مطابمة / غٌر مطابمة ( لسجالت الجاملة وفى إطار المـواوٌن 
 0واللوائح والمرارات والملمول بها فً هذا الشأن  

 انًذيش انعبو           يذيش اإلداسة                                   انببحـج انًختض           
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ٌس الجامعةــنائب رئ
 ب ًانبحٌثـبث انعهيـنهذساس                                                        

 
 (0د/ 0) أ

 



 

        ( دراسات علٌا 9نموذج  )                                    جامعــة المنوفٌـة 

                                                                                                                                اٌزشث١خ إٌٛػ١خ كليـــة :

  اٌزشث١خ اٌف١ٕخ ـم: ـقســ

 

 بلوم الدراسات العلٌاإلغـاء قٌد د
 
 

 نهذساسبث انعهيب ًانبحٌثانتشبيت اننٌعيت  انسيذ األسـتبر انذكتٌس / ًكيم كهيــت

 ًبعــذ0000تحيــــت طيبــــت 
 

 ورمٌن سمٌر دمحم رسالن/ الطالبعلى إلغاء لٌد  2009وافك مجلس المسم فً جلسته المولمدة بتارٌخ     /    /
  2006أوزٛثش  بتارٌخ دورة  اٌزشث١خ إٌٛػ١خ: علٌا فًبدبلوم الدراسات ال ةالمقٌد

 . بثٕبء ػٍٝ ؽٍجٙ:  ًرنك نألسببة انتبنيت
 رئٌـــس القســــــــم                                                                       

 
 (جًعو حسيٍ عبذ انجٌاد/د0أ)

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 -الدراسات العلٌا بالكلٌة:

 0روجلت هذه البٌاوات المذكورة ووجدت مطابمة لسجالت الكلٌة 
 

 مدٌر إدارة الدراسات العلٌا بالكلٌة  توقٌع المرجع  الموظف المختص بالكلٌة
 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 -لكلٌة :لجنة الدراسات العلٌا والبحوث با

على إلغاء لٌد الطالب المذكور وذلن لألسباب السـابك ذكرهـا وبموافمـة مجلـس  200وافمت بتارٌخ      /    / 
 0المســــم  

 وكٌل الكلٌة لشئون الدراسات العلٌا والبحوث
 

                                                     
 ( / يجذٍ دمحم انذسٌقَ)أ.د                                                           

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 -مجلس الكلٌة :

 0على إلغاء لٌد الطالب المذكور وطبما لما سبك بٌاوه  200    وافك فً اجتماعه بتارٌخ     /    /
 عمٌـــــد الكلٌـــــــــة

 
                                                          

 / عهَ بذًٍ سطبص (د0أ)                                                             
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 الدراسات العلٌا بالجامعــــة 
غٌر مطابمة ( لسجالت الجاملة وفى إطار المـواوٌن  تم مراجلة البٌاوات الخاصة بالطالب ووجدت ) مطابمة /

 0واللوائح والمرارات والملمول بها فً هذا الشأن  
 انًذيش انعبو           يذيش اإلداسة                                   انببحـج انًختض           

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ٌس الجامعةــنائب رئ

 ب ًانبحٌثـبث انعهيـنهذساس                                                        
 

 (0د/ 0) أ



        ( دراسات علٌا 9نموذج  )                                    جامعــة المنوفٌـة 

                                                                                                                                اٌزشث١خ إٌٛػ١خ كليـــة :

  اٌزشث١خ اٌف١ٕخ ـم: ـقســ

 

 إلغـاء قٌد دبلوم الدراسات العلٌا
 
 

 نهذساسبث انعهيب ًانبحٌثانتشبيت اننٌعيت  انسيذ األسـتبر انذكتٌس / ًكيم كهيــت

 ًبعــذ0000تحيــــت طيبــــت 
 
محمود دمحم مدحت أبو / الطالبعلى إلغاء لٌد  2009افك مجلس المسم فً جلسته المولمدة بتارٌخ     /    /و
  2006أوزٛثش  بتارٌخ دورة  اٌزشث١خ إٌٛػ١خ: المقٌد بدبلوم الدراسات العلٌا فًبكر

 ثٕبء ػٍٝ ؽٍجٗ .:  ًرنك نألسببة انتبنيت
 رئٌـــس القســــــــم                                                                        

 
 (جًعو حسيٍ عبذ انجٌاد/د0أ)   

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 -الدراسات العلٌا بالكلٌة:

 0روجلت هذه البٌاوات المذكورة ووجدت مطابمة لسجالت الكلٌة 
 

 مدٌر إدارة الدراسات العلٌا بالكلٌة  رجعتوقٌع الم  الموظف المختص بالكلٌة
 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 -لجنة الدراسات العلٌا والبحوث بالكلٌة :

على إلغاء لٌد الطالب المذكور وذلن لألسباب السـابك ذكرهـا وبموافمـة مجلـس  200وافمت بتارٌخ      /    / 
 0المســــم  

 لٌة لشئون الدراسات العلٌا والبحوثوكٌل الك
 

                                                     
 ( / يجذٍ دمحم انذسٌقَ)أ.د                                                           

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 -مجلس الكلٌة :
 0على إلغاء لٌد الطالب المذكور وطبما لما سبك بٌاوه  200    اعه بتارٌخ     /    /وافك فً اجتم

 عمٌـــــد الكلٌـــــــــة
 

                                                          
 / عهَ بذًٍ سطبص (د0أ)                                                             

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 الدراسات العلٌا بالجامعــــة 

تم مراجلة البٌاوات الخاصة بالطالب ووجدت ) مطابمة / غٌر مطابمة ( لسجالت الجاملة وفى إطار المـواوٌن 
 0واللوائح والمرارات والملمول بها فً هذا الشأن  

 انًذيش انعبو           يذيش اإلداسة                                   انببحـج انًختض           
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ٌس الجامعةــنائب رئ
 ب ًانبحٌثـبث انعهيـنهذساس                                                        

 
 (0د/ 0) أ



        ( دراسات علٌا 9نموذج  )                                    جامعــة المنوفٌـة 

                                                                                                                                اٌزشث١خ إٌٛػ١خ كليـــة :

   اإلػالَ اٌزشثٜٛـم: ـقســ

 

 م الدراسات العلٌاإلغـاء قٌد دبلو
 
 

 نهذساسبث انعهيب ًانبحٌثانتشبيت اننٌعيت  انسيذ األسـتبر انذكتٌس / ًكيم كهيــت

 ًبعــذ0000تحيــــت طيبــــت 
 

هٌثم حسن عبد اللزٌز /الطالبعلى إلغاء لٌد  2009وافك مجلس المسم فً جلسته المولمدة بتارٌخ     /    /
  2006أوزٛثش  بتارٌخ دورة  اٌزشث١خ إٌٛػ١خ: ت العلٌا فًالمقٌد بدبلوم الدراساعبد الحمٌد 

 ثٕبء ػٍٝ ؽٍجٗ .:  ًرنك نألسببة انتبنيت
 رئٌـــس القســــــــم                                                                       

 
 يظطفَ يظطفَ حشيش(/د0أ)    

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 -الدراسات العلٌا بالكلٌة:

 0روجلت هذه البٌاوات المذكورة ووجدت مطابمة لسجالت الكلٌة 
 

 مدٌر إدارة الدراسات العلٌا بالكلٌة  توقٌع المرجع  الموظف المختص بالكلٌة
 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 -بالكلٌة : لجنة الدراسات العلٌا والبحوث

على إلغاء لٌد الطالب المذكور وذلن لألسباب السـابك ذكرهـا وبموافمـة مجلـس  200وافمت بتارٌخ      /    / 
 0المســــم  

 وكٌل الكلٌة لشئون الدراسات العلٌا والبحوث
 

                                                     
 ( / يجذٍ دمحم انذسٌقَ)أ.د                                                           

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 -مجلس الكلٌة :

 0على إلغاء لٌد الطالب المذكور وطبما لما سبك بٌاوه  200    وافك فً اجتماعه بتارٌخ     /    /
 عمٌـــــد الكلٌـــــــــة

 
                                                          

 / عهَ بذًٍ سطبص (د0أ)                                                             
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 الدراسات العلٌا بالجامعــــة 
ة / غٌر مطابمة ( لسجالت الجاملة وفى إطار المـواوٌن تم مراجلة البٌاوات الخاصة بالطالب ووجدت ) مطابم
 0واللوائح والمرارات والملمول بها فً هذا الشأن  

 انًذيش انعبو           يذيش اإلداسة                                   انببحـج انًختض           
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ٌس الجامعةــئنائب ر
 ب ًانبحٌثـبث انعهيـنهذساس                                                        

 
 (0د/ 0) أ  



 
        ( دراسات علٌا 10نموذج  )                                   جامعــة المنوفٌـة 

                                                                                                                               ـــــــــــــــــــــــــــــ كليـــة :

 ـــــــــــــــــــــــــــــم: ـقســ

   

 إلغـاء القٌد للماجستٌر أو الدكتوراه
 
 

 بحٌثانسيذ األسـتبر انذكتٌس / ًكيم كهيــت                نهذساسبث انعهيب ًان

 ًبعــذ0000تحيــــت طيبــــت 
 

:  لدرجةالمقٌد / ـــــــــ   الطالبعلى إلغاء لٌد  200   وافك مجلس المسم فً جلسته المولمدة بتارٌخ     /    /
 0 200    /    /    بتارٌخـــــــ  بتارٌخ دورةـــــــــ 

 ــــــ: ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ وذلك لألسباب التالٌة
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 رئٌـــس القســــــــم
 

 ـــــــــــــــ/د0أ
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 -الدراسات العلٌا بالكلٌة:
 0روجلت هذه البٌاوات المذكورة ووجدت مطابمة لسجالت الكلٌة 

 
 مدٌر إدارة الدراسات العلٌا بالكلٌة  توقٌع المرجع  ص بالكلٌةالموظف المخت

 
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 -لجنة الدراسات العلٌا والبحوث بالكلٌة :
على إلغاء لٌد الطالب المذكور وذلن لألسباب السابك ذكرها وبموافمة مجلس  2000وافمت بتارٌخ      /    / 

 0المســــم  
 وكٌل الكلٌة لشئون الدراسات العلٌا والبحوث

 
 ــــــــــــــــــد / 0أ

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 -مجلس الكلٌة :

 0على إلغاء لٌد الطالب المذكور وطبما لما سبك بٌاوه  200    وافك فً اجتماعه بتارٌخ     /    /
 كلٌـــــــــةعمٌـــــد ال

 
 ــــــــــــــــــد / 0أ

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 الدراسات العلٌا بالجامعــــة 

تم مراجلة البٌاوات الخاصة بالطالب ووجدت ) مطابمة / غٌر مطابمة ( لسجالت الجاملة وفى إطار المـواوٌن 
 0ً هذا الشأن  واللوائح والمرارات والملمول بها ف

 انًذيش انعبو           يذيش اإلداسة                                   انببحـج انًختض           
 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ٌس الجامعةــنائب رئ

 ب ًانبحٌثـبث انعهيـنهذساس                                                     
 

 (0د/ 0) أ      



        ( دراسات علٌا 15نموذج  )                                   جامعــة المنوفٌـة 

                                                                                                                               اٌزشث١خ إٌٛػ١خ  كليـــة :

  اإللزظبد إٌّضٌٝ ـم:ـقســ

 

 ( الدكتوراه -الماجستٌر المسجلٌن ) لطالبل للسادة المشرفٌن التقرٌر السنوي
  2009    / 2008للعام الجامعً    

 -بٌانات الطالب :
 سشب دمحم ٔغ١ت ػٍٝ ِجبسن  ــــم:ساال

  عبِؼخ إٌّٛف١خ –ٌزشث١خ إٌٛػ١خ ِذسط ِغبػذ ثمغُ اإللزظبد إٌّضٌٝ و١ٍخ ا ة:ـــالوظٌف
 6/1/2003  تارٌخ التعٌن فً وظٌفة معٌد :

 16/7/2006   تارٌخ التعٌن فً وظٌفة مدرس مساعد : 
  دوزٛساٖ اٌفٍغفخ فٝ اٌزشث١خإٌٛػ١خ : الدرجة المسجل علٌها

 13/8/2007 : تـارٌـخ التسجٌل             2006دٚسح أوزٛثش :  تــارٌـخ القٌــد
 المالبس والوسٌج : مجال              اإللزظبد إٌّضٌٝ :  خصـــــصالت

إِىب١ٔخ اإلعزغبدح ِٓ اٌزطش٠ض ثششائؾ اٌغبربْ إلصشاء اٌم١ُ اٌغّب١ٌخ ٌجؼغ :  الرسالة باللغة العربٌة عنوان
 إٌّبرط إٌّفزح ٌّالثظ اٌّؾغجبد ِٚىّالرٙب.

 ـــــــــــــــــــــــــــــ: ــــــــــــــ خطـة البحـث
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 -:التقــرٌــر
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 مالحظات معدل اإلنجاز طبٌعة اإلنجاز الســـنة

  %                        األولـــً
  %                        الثاوٌـــة
  %                        الثالثـــــة
  %                        الرابلــــة
  %                        الخامســــة

 -:السنة األولـً  
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 -:السـنة الثانٌـة 
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 

 -:  السـنة الثالثـة
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ



 -: السـنة الرابعـة 
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 -: السـنة الخامسـة 
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 -: اإلشراف  تـوقٌـع لجنـة
 

 انتـٌقيـع االســــــى م

  .د/ رشدى على أحمد عٌد أ 1

  أ.م.د/ حنان حسنى ٌشار  2

3   

4   

5   
 
 رأي مجلس القسم بجلسته المنعقدة بتارٌخ       /     /      -

 ئيس انقسىس                            ) مـوافــق   /  غٌـر مـوافــق (                           
 

  (عهَ بذًٍ سطبص /د0أ)                                                                              
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 رأي لجنة الدراسات العلٌا بجلستها المنعقدة بتارٌخ      /      / -
 /  غٌـر مــوافــق () مــوافــق       

 ًكيم انكهيت نهذساسبث انعهيب ًانبحٌث
 

  (يجذٍ دمحم انذسٌقَ/د0أ)                                                          

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 / رأي مجلس الكلٌة بجلسته المنعقدة بتارٌخ        /      -
 ) مــوافــق  /  غٌـر مــوافــق (  

 عًيـــــذ انكهيــت                                                                                      
 

 (عهَ بذًٍ سطبص/د0أ) 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 والبحوث بجلسته المنعقدة بتارٌخ      /     / رأي مجلس الدراسات العلٌا -

 ٌس الجامعةــنائب رئ                                                          
 ا والبحوثـــات العلٌـــللدراس                                                       

 
 (0د/ 0) أ                                                           

        ( دراسات علٌا 15نموذج  )                                   جامعــة المنوفٌـة 

                                                                                                                               اٌزشث١خ إٌٛػ١خ  كليـــة :

  اإللزظبد إٌّضٌٝ ـم:ـقســ

 

 ( الدكتوراه -الماجستٌر المسجلٌن ) لطالبل للسادة المشرفٌن التقرٌر السنوي
  2009    / 2008للعام الجامعً    

 -بٌانات الطالب :



  ٘ذٜ خؼشٜ ػجذ اٌشؽ١ُ ِؾّٛد  ــــم:ساال
  اٌٛادٜ عٕٛة  عبِؼخ – ثمٕب ى١ٍخ اٌزشث١خ إٌٛػ١خثِذسط ِغبػذ  ة:ـــالوظٌف

    تارٌخ التعٌن فً وظٌفة معٌد :
 تارٌخ التعٌن فً وظٌفة مدرس مساعد :    

  دوزٛساٖ اٌفٍغفخ فٝ اٌزشث١خإٌٛػ١خ : الدرجة المسجل علٌها
 13/8/2007 : تـارٌـخ التسجٌل             2006دٚسح أوزٛثش :  تــارٌـخ القٌــد
 : المالبس والوسٌج مجال                اإللزظبد إٌّضٌٝ :  التخصـــــص

دساعخ رؾ١ٍ١ٍخ ٌزذس٠ت ثؼغ ّٔبرط ِالثظ األؽفبي ٌم١بط ِذٜ رٕبعجٙب :  الرسالة باللغة العربٌة عنوان
 ٚاٌغغُ اٌّظشٜ ٌٍزطج١ك فٝ اٌظٕبػخ ٚاٌؼ١ٍّخ اٌزؼ١ّ١ٍخ .

 ـــــــــــــــــــــــــــــ: ــــــــــــــ خطـة البحـث
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 -:التقــرٌــر
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 مالحظات معدل اإلنجاز طبٌعة اإلنجاز الســـنة

  %                        األولـــً
  %                        الثاوٌـــة
  %                        الثالثـــــة
  %                        الرابلــــة
  %                        الخامســــة

 -:السنة األولـً  
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 -:السـنة الثانٌـة 
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 

 -:  السـنة الثالثـة
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 -: لرابعـة السـنة ا
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 -: السـنة الخامسـة 
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 -: تـوقٌـع لجنـة اإلشراف 



 
 ـعانتـٌقي االســــــى م

  ان ملاأ.د/ سعد على محمود س 1

  .د/ مدحت دمحم محمود مرسى أ 2

  أ.م.د/ حنان حسنى ٌشار  3

4   

5   
 
 رأي مجلس القسم بجلسته المنعقدة بتارٌخ       /     /      -

 قسىسئيس ان ) مـوافــق   /  غٌـر مـوافــق (                                                      
 

  (عهَ بذًٍ سطبص /د0أ)                                                                              
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 رأي لجنة الدراسات العلٌا بجلستها المنعقدة بتارٌخ      /      / -
 ر مــوافــق () مــوافــق  /  غٌـ     

 ًكيم انكهيت نهذساسبث انعهيب ًانبحٌث
 

  (يجذٍ دمحم انذسٌقَ/د0أ)                                                          

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 رأي مجلس الكلٌة بجلسته المنعقدة بتارٌخ        /      / -
 مــوافــق  /  غٌـر مــوافــق ( )  

 عًيـــــذ انكهيــت                                                                                      
 

 (عهَ بذًٍ سطبص/د0أ) 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 وث بجلسته المنعقدة بتارٌخ      /     /رأي مجلس الدراسات العلٌا والبح -

 ٌس الجامعةــنائب رئ                                                          
 ا والبحوثـــات العلٌـــللدراس                                                       

 
 (0د/ 0) أ                                                           

        ( دراسات علٌا 15نموذج  )                                   جامعــة المنوفٌـة 

                                                                                                                               اٌزشث١خ إٌٛػ١خ  كليـــة :

  اإللزظبد إٌّضٌٝ ـم:ـــقس

 

 ( الدكتوراه -الماجستٌر المسجلٌن ) لطالبل للسادة المشرفٌن التقرٌر السنوي
  2009    / 2008للعام الجامعً    

 -بٌانات الطالب :
 أ١ِّخ سءٚف دمحم ػجذ اٌشؽّٓ  ــــم:ساال

 م تلمل  ة:ـــالوظٌف
 تارٌخ التعٌن فً وظٌفة معٌد :

 ٌفة مدرس مساعد :   تارٌخ التعٌن فً وظ 
  دوزٛساٖ اٌفٍغفخ فٝ اٌزشث١خإٌٛػ١خ : الدرجة المسجل علٌها

 13/8/2007 : تـارٌـخ التسجٌل             2006دٚسح أوزٛثش :  تــارٌـخ القٌــد
 : المالبس والوسٌج  مجال                اإللزظبد إٌّضٌٝ :  التخصـــــص



ٌشجىخ اٌؼٕىجٛر١خ ٌز١ّٕخ ثؼغ اٌّٙبسد األعبع١خ ٌٍزش٠ىٛ ا٢ٌٝ ثب  ٛلغ رؼ١ٍِّٝ:  الرسالة باللغة العربٌة عنوان
 ٚا١ٌذٜٚ .

 ـــــــــــــــــــــــــــــ: ــــــــــــــ خطـة البحـث
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 -:التقــرٌــر
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 مالحظات معدل اإلنجاز جازطبٌعة اإلن الســـنة

  %                        األولـــً
  %                        الثاوٌـــة
  %                        الثالثـــــة
  %                        الرابلــــة
  %                        الخامســــة

 -:السنة األولـً  
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 -:ة الثانٌـة السـن
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 
 -:  السـنة الثالثـة

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 -: السـنة الرابعـة 
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 -: السـنة الخامسـة 
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 -: تـوقٌـع لجنـة اإلشراف 
 

 انتـٌقيـع االســــــى م

  ان المأ.د/ سعد على محمود س 1

  .د/ مدحت دمحم محمود مرسى أ 2

  أ.م.د/ حنان حسنى ٌشار  3

  د/ سعٌد األعصر  4

5   



 
 رأي مجلس القسم بجلسته المنعقدة بتارٌخ       /     /      -

 سئيس انقسى ) مـوافــق   /  غٌـر مـوافــق (                                                      
 

  (عهَ بذًٍ سطبص /د0أ)                                                                              
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 رأي لجنة الدراسات العلٌا بجلستها المنعقدة بتارٌخ      /      / -
 ) مــوافــق  /  غٌـر مــوافــق (     

 ًكيم انكهيت نهذساسبث انعهيب ًانبحٌث
 

  (يجذٍ دمحم انذسٌقَ/د0أ)                                                          

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 رأي مجلس الكلٌة بجلسته المنعقدة بتارٌخ        /      / -
 ) مــوافــق  /  غٌـر مــوافــق (  

 عًيـــــذ انكهيــت                                                                                      
 

 (عهَ بذًٍ سطبص/د0أ) 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 رأي مجلس الدراسات العلٌا والبحوث بجلسته المنعقدة بتارٌخ      /     / -

 ٌس الجامعةــنائب رئ                                                          
 ا والبحوثـــات العلٌـــللدراس                                                       

 
 (0د/ 0) أ                                                           

 
        ( دراسات علٌا 15 نموذج  )                                  جامعــة المنوفٌـة 

                                                                                                                               اٌزشث١خ إٌٛػ١خ  كليـــة :

  اإللزظبد إٌّضٌٝ ـم:ـقســ

 

 ( الدكتوراه -لماجستٌرا المسجلٌن ) لطالبل للسادة المشرفٌن التقرٌر السنوي
  2009    / 2008للعام الجامعً    

 -بٌانات الطالب :
 إ٠ّبْ اٌغ١ذ ػجذ اٌّمظٛد إثشا١ُ٘  ــــم:ساال

     ٗ ثّذسعخ شجشا اٌخ١ّخ اإلػذاد٠خ ثٕبدِذسع ة:ـــالوظٌف
 تارٌخ التعٌن فً وظٌفة معٌد :

 تارٌخ التعٌن فً وظٌفة مدرس مساعد :    
  دوزٛساٖ اٌفٍغفخ فٝ اٌزشث١خإٌٛػ١خ : ٌهاالدرجة المسجل عل

 13/8/2007 : تـارٌـخ التسجٌل             2006دٚسح أوزٛثش :  تــارٌـخ القٌــد
 : ادارة الموزل مجال                اإللزظبد إٌّضٌٝ :  التخصـــــص

لجً اٌّذسعخ فٝ األػّبي  فبػ١ٍخ ثشٔبِظ رذس٠جٝ ٌز١ّٕخ ِشبسوخ ؽفً ِب : الرسالة باللغة العربٌة عنوان
 .وفبءرٗ اإلعزّبػ١خإٌّض١ٌخ ٚرأص١ش رٌه ػٍٝ 

 ـــــــــــــــــــــــــــــ: ــــــــــــــ خطـة البحـث
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ



 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 -:ـرالتقــرٌـ
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 مالحظات معدل اإلنجاز طبٌعة اإلنجاز الســـنة

  %                        األولـــً
  %                        الثاوٌـــة
  %                        الثالثـــــة
  %                        الرابلــــة
  %                        الخامســــة

 -:السنة األولـً  
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 -:السـنة الثانٌـة 
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 
 -:  السـنة الثالثـة
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 -: السـنة الرابعـة 
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 -: السـنة الخامسـة 
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 -: تـوقٌـع لجنـة اإلشراف 
 

 انتـٌقيـع االســــــى م

  نعمه مصطفى رقبان  أ.د/ 1

  عادل السٌد مبارك.د/ أ 2

   أمانى عبد المقصود أ.م.د/  3

4   

5   
 
 س القسم بجلسته المنعقدة بتارٌخ       /     /     رأي مجل -

 سئيس انقسى ) مـوافــق   /  غٌـر مـوافــق (                                                      
 

  (عهَ بذًٍ سطبص /د0أ)                                                                              
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 رأي لجنة الدراسات العلٌا بجلستها المنعقدة بتارٌخ      /      / -
 ) مــوافــق  /  غٌـر مــوافــق (     



 ًكيم انكهيت نهذساسبث انعهيب ًانبحٌث
 

  (يجذٍ دمحم انذسٌقَ/د0أ)                                                          

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 رأي مجلس الكلٌة بجلسته المنعقدة بتارٌخ        /      / -
 ) مــوافــق  /  غٌـر مــوافــق (  

 عًيـــــذ انكهيــت                                                                                      
 

 (عهَ بذًٍ سطبص/د0أ) 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 رأي مجلس الدراسات العلٌا والبحوث بجلسته المنعقدة بتارٌخ      /     / -

 معةٌس الجاــنائب رئ                                                          
 ا والبحوثـــات العلٌـــللدراس                                                       

 
 (0د/ 0) أ                                                           

        ( دراسات علٌا 15نموذج  )                                   جامعــة المنوفٌـة 

                                                                                                                               زشث١خ إٌٛػ١خ اٌ كليـــة :

  اإللزظبد إٌّضٌٝ ـم:ـقســ

 

 ( الدكتوراه -الماجستٌر المسجلٌن ) لطالبل للسادة المشرفٌن التقرٌر السنوي
  2009    / 2008  للعام الجامعً  

 -بٌانات الطالب :
  عؾش ػجذ اٌؼبؽٝ أؽّذ ػجذ اٌؾبفع   ــــم:ساال

  ِؾبفظخ اٌمب٘شح   –إداسح ِظش اٌغذ٠ذح  –ِذسعٗ ثّشعخ اٌغٍؾذاس اٌضب٠ٛٔخ اٌظٕبػ١خ ثٕبد  ة:ـــالوظٌف
 تارٌخ التعٌن فً وظٌفة معٌد :

 تارٌخ التعٌن فً وظٌفة مدرس مساعد :    
  دوزٛساٖ اٌفٍغفخ فٝ اٌزشث١خإٌٛػ١خ : ل علٌهاالدرجة المسج
 13/8/2007 : تـارٌـخ التسجٌل             2006دٚسح أوزٛثش :  تــارٌـخ القٌــد
 : المالبس والوسٌج  مجال               اإللزظبد إٌّضٌٝ :  التخصـــــص

ج١ٛرش ٌشفغ اٌّغزٜٛ اٌّٙبسٜ ٌطٍجخ فؼب١ٌخ ثشٔبِظ رؼ١ٍّٝ ثئعزخذاَ اٌىّ:  الرسالة باللغة العربٌة عنوان
 ٚفمب ٌّؼب١٠ش اٌغٛدح . اٌزظ١ُّ اٌظٕبػٝاٌّذاسط اٌظٕبػ١خ فٝ ِبدح 

 ـــــــــــــــــــــــــــــ: ــــــــــــــ خطـة البحـث
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 -:التقــرٌــر

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 مالحظات معدل اإلنجاز طبٌعة اإلنجاز نةالســـ

  %                        األولـــً



  %                        الثاوٌـــة
  %                        الثالثـــــة
  %                        الرابلــــة
  %                        الخامســــة

 -:السنة األولـً  
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 -:السـنة الثانٌـة 
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 
 -:  ـةالسـنة الثالث

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 -: السـنة الرابعـة 
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 -: السـنة الخامسـة 
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 -: تـوقٌـع لجنـة اإلشراف 
 

 انتـٌقيـع االســــــى م

  أ.د/ ماجدة دمحم ماضى  1

  أ.م.د/ حنان حسنى ٌشار 2

  ألعصر د/ سعٌد عبد الموجود ا 3

4   

5   
 
 رأي مجلس القسم بجلسته المنعقدة بتارٌخ       /     /      -

 سئيس انقسى ) مـوافــق   /  غٌـر مـوافــق (                                                      
 

  (عهَ بذًٍ سطبص /د0أ)                                                                              
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 رأي لجنة الدراسات العلٌا بجلستها المنعقدة بتارٌخ      /      / -
 ) مــوافــق  /  غٌـر مــوافــق (     

 ًكيم انكهيت نهذساسبث انعهيب ًانبحٌث
 

  (يجذٍ دمحم انذسٌقَ/د0أ)                                                          

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 رأي مجلس الكلٌة بجلسته المنعقدة بتارٌخ        /      / -
 ) مــوافــق  /  غٌـر مــوافــق (  

 عًيـــــذ انكهيــت                                                                                      
 

 (عهَ بذًٍ سطبص/د0أ) 



 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 رأي مجلس الدراسات العلٌا والبحوث بجلسته المنعقدة بتارٌخ      /     / -

 ٌس الجامعةــنائب رئ                                                          
 ا والبحوثـــات العلٌـــللدراس                                                       

 
 (0د/ 0) أ                                                           

        اسات علٌا( در 15نموذج  )                                   جامعــة المنوفٌـة 

                                                                                                                               اٌزشث١خ إٌٛػ١خ  كليـــة :

  اإللزظبد إٌّضٌٝ ـم:ـقســ

 

 ( الدكتوراه -الماجستٌر المسجلٌن ) لطالبل للسادة المشرفٌن التقرٌر السنوي
  2009    / 2008للعام الجامعً    

 -بٌانات الطالب :
  اٌذٔبطٛسٜ   ػجذ اٌؼ١ٍُ إ٠ّبْ ػجذ إٌّؼُ  ــــم:ساال

    ال رؼًّ  ة:ـــالوظٌف
 تارٌخ التعٌن فً وظٌفة معٌد :

 تارٌخ التعٌن فً وظٌفة مدرس مساعد :    
  خإٌٛػ١خدوزٛساٖ اٌفٍغفخ فٝ اٌزشث١ : الدرجة المسجل علٌها

 : تـارٌـخ التسجٌل             2006دٚسح أوزٛثش :  تــارٌـخ القٌــد
  اإللزظبد إٌّضٌٝ :  التخصـــــص

 : الرسالة باللغة العربٌة عنوان
 ـــــــــــــــــــــــــــــ: ــــــــــــــ خطـة البحـث

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 -:التقــرٌــر
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 مالحظات معدل اإلنجاز طبٌعة اإلنجاز الســـنة

  %                        األولـــً
  %                        الثاوٌـــة
  %                        الثالثـــــة
  %                        الرابلــــة
  %                        الخامســــة

 -:السنة األولـً  
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 -:السـنة الثانٌـة 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ



 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 
 -:  السـنة الثالثـة

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 -: السـنة الرابعـة 
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 -: السـنة الخامسـة 
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 -: تـوقٌـع لجنـة اإلشراف 
 

 انتـٌقيـع االســــــى م

1   

2   

3   

4   

5   
 
 مجلس القسم بجلسته المنعقدة بتارٌخ       /     /      رأي -

 سئيس انقسى ) مـوافــق   /  غٌـر مـوافــق (                                                      
 

  (عهَ بذًٍ سطبص /د0أ)                                                                              
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 رأي لجنة الدراسات العلٌا بجلستها المنعقدة بتارٌخ      /      / -

 ) مــوافــق  /  غٌـر مــوافــق (     

 ًكيم انكهيت نهذساسبث انعهيب ًانبحٌث
 

  (يجذٍ دمحم انذسٌقَ/د0أ)                                                          

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 رأي مجلس الكلٌة بجلسته المنعقدة بتارٌخ        /      / -
 ) مــوافــق  /  غٌـر مــوافــق (  

 عًيـــــذ انكهيــت                                                                                      
 

 (عهَ بذًٍ سطبص/د0أ) 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 رأي مجلس الدراسات العلٌا والبحوث بجلسته المنعقدة بتارٌخ      /     / -

 الجامعةٌس ــنائب رئ                                                          
 ا والبحوثـــات العلٌـــللدراس                                                       

 
 (0د/ 0) أ                                                           

 



        ( دراسات علٌا 15نموذج  )                                   جامعــة المنوفٌـة 

                                                                                                                               اٌزشث١خ إٌٛػ١خ  : كليـــة

  اإللزظبد إٌّضٌٝ ـم:ـقســ

 

 ( الدكتوراه -الماجستٌر المسجلٌن ) لطالبل للسادة المشرفٌن التقرٌر السنوي
  2009    / 2008معً    للعام الجا

 -بٌانات الطالب :
  رٛؽ١ذح ػجذ إٌّظف فب٠ذ دس٠ٚش    ــــم:ساال

  عبِؼخ إٌّٛف١خ    –ِذسط ِغبػذ ثمغُ اإللزظبد إٌّضٌٝ ثى١ٍخ اٌزشث١خ إٌٛػ١خ  ة:ـــالوظٌف
 29/4/2002تارٌخ التعٌن فً وظٌفة معٌد :

 28/11/2006تارٌخ التعٌن فً وظٌفة مدرس مساعد :  
  دوزٛساٖ اٌفٍغفخ فٝ اٌزشث١خإٌٛػ١خ : الدرجة المسجل علٌها

  10/1/2008 : تـارٌـخ التسجٌل             2006دٚسح أوزٛثش :  تــارٌـخ القٌــد
 التغذٌة وعلوم األطلمة  مجال :               اإللزظبد إٌّضٌٝ :  التخصـــــص

اٌّؼبٍِخ ثشاثغ  ػٍٝ اٌفئشاْ دػٍٝ رأص١ش ثزٚس ثؼغ إٌجبرب دساعخ ث١ٌٛٛع١خ:  الرسالة باللغة العربٌة عنوان
 وٍٛس٠ذ اٌىشثْٛ .

 ـــــــــــــــــــــــــــــ: ــــــــــــــ خطـة البحـث
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 -:قــرٌــرالت
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 مالحظات إلنجازمعدل ا طبٌعة اإلنجاز الســـنة

  %                        األولـــً
  %                        الثاوٌـــة
  %                        الثالثـــــة
  %                        الرابلــــة
  %                        الخامســــة

 -:السنة األولـً  
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 -: السـنة الثانٌـة
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 
 -:  السـنة الثالثـة
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ



 -: السـنة الرابعـة 
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 -: السـنة الخامسـة 
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 -: تـوقٌـع لجنـة اإلشراف 
 

 انتـٌقيـع االســــــى م

  أ.د/ دمحم مصطفى السٌد   1

  أ.د/ عادل السٌد مبارك  2

  أ.م.د/ خالد على شاهٌن   3

4   

5   
 
 ي مجلس القسم بجلسته المنعقدة بتارٌخ       /     /     رأ -

 سئيس انقسى ) مـوافــق   /  غٌـر مـوافــق (                                                      
 

  (عهَ بذًٍ سطبص /د0أ)                                                                              
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 رأي لجنة الدراسات العلٌا بجلستها المنعقدة بتارٌخ      /      / -

 ) مــوافــق  /  غٌـر مــوافــق (     

 ًكيم انكهيت نهذساسبث انعهيب ًانبحٌث
 

  (يجذٍ دمحم انذسٌقَ/د0أ)                                                          

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 رأي مجلس الكلٌة بجلسته المنعقدة بتارٌخ        /      / -
 ) مــوافــق  /  غٌـر مــوافــق (  

 عًيـــــذ انكهيــت                                                                                      
 

 (عهَ بذًٍ سطبص/د0أ) 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 رأي مجلس الدراسات العلٌا والبحوث بجلسته المنعقدة بتارٌخ      /     / -

 الجامعة ٌســنائب رئ                                                          
 ا والبحوثـــات العلٌـــللدراس                                                       

 
 (0د/ 0) أ                                                           

        ( دراسات علٌا 15نموذج  )                                   جامعــة المنوفٌـة 

                                                                                                                               اٌزشث١خ إٌٛػ١خ  : كليـــة

  اإللزظبد إٌّضٌٝ ـم:ـقســ

 

 ( الدكتوراه -الماجستٌر المسجلٌن ) لطالبل للسادة المشرفٌن التقرٌر السنوي
  2009    / 2008معً    للعام الجا

 -بٌانات الطالب :



    سؽبة شىشٜ ػجذ اٌؼض٠ض فزؼ هللا اٌشٕٛفٝ  ــــم:ساال
    ال رؼًّ  ة:ـــالوظٌف

 تارٌخ التعٌن فً وظٌفة معٌد :
 تارٌخ التعٌن فً وظٌفة مدرس مساعد :    

  دوزٛساٖ اٌفٍغفخ فٝ اٌزشث١خإٌٛػ١خ : الدرجة المسجل علٌها
 9/4/2008 : تـارٌـخ التسجٌل             2006دٚسح أوزٛثش :  ـدتــارٌـخ القٌـ
 التغذٌة وعلوم األطلمة  مجال :              اإللزظبد إٌّضٌٝ :  التخصـــــص

دساعخ ث١ٌٛٛع١خ ػٍٝ ص٠ٛد ثؼغ األػشبة اٌّظش٠خ ٌؼالط اٌخًٍ : الرسالة باللغة العربٌة عنوان
 .بد اٌزغبسة اٌفغ١ٌٛٛعٝ فٝ اٌىجذ ثئعزخذاَ ؽ١ٛأ

 ـــــــــــــــــــــــــــــ: ــــــــــــــ خطـة البحـث
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 -:التقــرٌــر
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 مالحظات معدل اإلنجاز طبٌعة اإلنجاز الســـنة

  %                        األولـــً
  %                        ــةالثاوٌـ

  %                        الثالثـــــة
  %                        الرابلــــة
  %                        الخامســــة

 -:السنة األولـً  
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 -:السـنة الثانٌـة 
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 
 -:  السـنة الثالثـة

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 -: السـنة الرابعـة 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 -: السـنة الخامسـة 
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 -: تـوقٌـع لجنـة اإلشراف 



 
 انتـٌقيـع االســــــى م

  دمحم مصطفى السٌد أ.د/  1

  أ.د/ عادل السٌد صادر مبارك 2

   خالد على شاهٌن د/ أ.م. 3

4   

5   
 
 رأي مجلس القسم بجلسته المنعقدة بتارٌخ       /     /      -

 سئيس انقسى ) مـوافــق   /  غٌـر مـوافــق (                                                      
 

  (عهَ بذًٍ سطبص /د0أ)                                                                              
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 رأي لجنة الدراسات العلٌا بجلستها المنعقدة بتارٌخ      /      / -
 ) مــوافــق  /  غٌـر مــوافــق (     

 ًكيم انكهيت نهذساسبث انعهيب ًانبحٌث
 

  (يجذٍ دمحم انذسٌقَ/د0أ)                                                          

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 رأي مجلس الكلٌة بجلسته المنعقدة بتارٌخ        /      / -
 ) مــوافــق  /  غٌـر مــوافــق (  

 عًيـــــذ انكهيــت                                                                                      
 

 (عهَ بذًٍ سطبص/د0أ) 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 رأي مجلس الدراسات العلٌا والبحوث بجلسته المنعقدة بتارٌخ      /     / -

 ٌس الجامعةــنائب رئ                                                          
 ا والبحوثـــات العلٌـــللدراس                                                       

 
 (0د/ 0) أ                                                           

        ( دراسات علٌا 15نموذج  )                                   جامعــة المنوفٌـة 

                                                                                                                               اٌزشث١خ إٌٛػ١خ  كليـــة :

  اإللزظبد إٌّضٌٝ ـم:ـقســ

 

 ( الدكتوراه -الماجستٌر المسجلٌن ) لطالبل للسادة المشرفٌن التقرٌر السنوي
  2009    / 2008للعام الجامعً    

 -بٌانات الطالب :
  جشٜ ػجذ اٌمٜٛ ػجذ اٌغالَ   إٔغٝ ط ــــم:ساال

    عبِؼخ إٌّٛف١خ  –ِذسط ِغبػذ ثمغُ اإللزظبد إٌّضٌٝ ثى١ٍخ اٌزشث١خ إٌٛػ١خ  ة:ـــالوظٌف
 24/7/2001 تارٌخ التعٌن فً وظٌفة معٌد :

   19/1/2006تارٌخ التعٌن فً وظٌفة مدرس مساعد :  
  ػ١خدوزٛساٖ اٌفٍغفخ فٝ اٌزشث١خإٌٛ : الدرجة المسجل علٌها

 13/8/2007 : تـارٌـخ التسجٌل             2006دٚسح أوزٛثش :  تــارٌـخ القٌــد
 المالبس والوسٌج  مجال :               اإللزظبد إٌّضٌٝ :  التخصـــــص



فبػ١ٍخ ثشٔبِظ ِمزشػ ثئعزخذاَ اٌؾبعت ا٢ٌٝ ٌزٕف١ز ثؼغ رظ١ّّبد فٓ : الرسالة باللغة العربٌة عنوان
 .اٌّالثظ اٌخبسع١خ  اٌالع١ٗ ػٍٝ

 ـــــــــــــــــــــــــــــ: ــــــــــــــ خطـة البحـث
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 -:التقــرٌــر
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 مالحظات معدل اإلنجاز طبٌعة اإلنجاز الســـنة

  %                        األولـــً
  %                        الثاوٌـــة
  %                        الثالثـــــة
  %                        الرابلــــة
  %                        الخامســــة

 -:السنة األولـً  
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 -:السـنة الثانٌـة 
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 
 -:  السـنة الثالثـة

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 -: السـنة الرابعـة 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 -: السـنة الخامسـة 
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 -: تـوقٌـع لجنـة اإلشراف 

 
 انتـٌقيـع االســــــى م

   رشدى على أحمدأ.د/  1

  .د/ حنان حسنى ٌشارأ.م 2

3   

4   

5   



 
 رأي مجلس القسم بجلسته المنعقدة بتارٌخ       /     /      -

 سئيس انقسى ق   /  غٌـر مـوافــق (                                     ) مـوافــ                 
 

  (عهَ بذًٍ سطبص /د0أ)                                                                              
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 علٌا بجلستها المنعقدة بتارٌخ      /      /رأي لجنة الدراسات ال -
 ) مــوافــق  /  غٌـر مــوافــق (     

 ًكيم انكهيت نهذساسبث انعهيب ًانبحٌث
 

  (يجذٍ دمحم انذسٌقَ/د0أ)                                                          

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 رأي مجلس الكلٌة بجلسته المنعقدة بتارٌخ        /      / -
 ) مــوافــق  /  غٌـر مــوافــق (  

 عًيـــــذ انكهيــت                                                                                      
 

 (عهَ بذًٍ سطبص/د0أ) 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 رأي مجلس الدراسات العلٌا والبحوث بجلسته المنعقدة بتارٌخ      /     / -

 ٌس الجامعةــنائب رئ                                                          
 ا والبحوثـــات العلٌـــللدراس                                                       

 
 (0د/ 0) أ                                                           

        ( دراسات علٌا 15نموذج  )                                   جامعــة المنوفٌـة 

                                                                                                                               اٌزشث١خ إٌٛػ١خ  كليـــة :

  اإللزظبد إٌّضٌٝ ـم:ـقســ

 

 ( الدكتوراه -الماجستٌر المسجلٌن ) لطالبل للسادة المشرفٌن التقرٌر السنوي
  2009    / 2008للعام الجامعً    

 -بٌانات الطالب :
  ٘جٗ فٛصٜ ٔج١ٗ ؽٕفٝ    ــــم:ساال

  ال رؼًّ    ة:ـــالوظٌف
 تارٌخ التعٌن فً وظٌفة معٌد :

 تارٌخ التعٌن فً وظٌفة مدرس مساعد :    
  فٝ اٌزشث١خإٌٛػ١خ ِبعغز١ش : الدرجة المسجل علٌها

 13/8/2007 : تـارٌـخ التسجٌل             2006دٚسح أوزٛثش :  تــارٌـخ القٌــد
  المالبس والوسٌج مجال :               اإللزظبد إٌّضٌٝ :  التخصـــــص

اٌؼاللخ ث١ٓ ٔٛع إٌّزظ ٚاٌخبِخ اٌّغزخذِخ فٝ ِٕزغبد اٌىشٚش١ٗ ٚاعزخذاِٙب  : الرسالة باللغة العربٌة عنوان
 فٝ اٌظٕبػبد اٌظغ١شح .

 ـــــــــــــــــــــــــــــ: ــــــــــــــ خطـة البحـث
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ



 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 -:التقــرٌــر

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 مالحظات معدل اإلنجاز طبٌعة اإلنجاز الســـنة

  %                        األولـــً
  %                        الثاوٌـــة
  %                        الثالثـــــة
  %                        الرابلــــة
  %                        الخامســــة

 -:السنة األولـً  
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 -:السـنة الثانٌـة 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 
 -:  السـنة الثالثـة

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 -: السـنة الرابعـة 
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 -: السـنة الخامسـة 
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 -: تـوقٌـع لجنـة اإلشراف 
 

 انتـٌقيـع االســــــى م

  أ.د/ رشدى أحمد عٌد   1

  أ.م.د/ حنان حسنى ٌشار 2

3   

4   

5   
 
 رأي مجلس القسم بجلسته المنعقدة بتارٌخ       /     /      -

 سئيس انقسى ) مـوافــق   /  غٌـر مـوافــق (                                                      
 

  (عهَ بذًٍ سطبص /د0أ)                                                                              
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 رأي لجنة الدراسات العلٌا بجلستها المنعقدة بتارٌخ      /      / -
 ) مــوافــق  /  غٌـر مــوافــق (     

 ًكيم انكهيت نهذساسبث انعهيب ًانبحٌث
 



  (يجذٍ دمحم انذسٌقَ/د0أ)                                                          

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 رأي مجلس الكلٌة بجلسته المنعقدة بتارٌخ        /      / -
 ) مــوافــق  /  غٌـر مــوافــق (  

 عًيـــــذ انكهيــت                                                                                      
 

 (عهَ بذًٍ سطبص/د0أ) 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 رأي مجلس الدراسات العلٌا والبحوث بجلسته المنعقدة بتارٌخ      /     / -

 ٌس الجامعةــنائب رئ                                                          
 ا والبحوثـــات العلٌـــللدراس                                                       

 
 (0د/ 0) أ                                                           

        ( دراسات علٌا 15نموذج  )                                   جامعــة المنوفٌـة 

                                                                                                                               اٌزشث١خ إٌٛػ١خ  كليـــة :

  اإللزظبد إٌّضٌٝ ـم:ـقســ

 

 ( الدكتوراه -الماجستٌر المسجلٌن ) البلطل للسادة المشرفٌن التقرٌر السنوي
  2009    / 2008للعام الجامعً    

 -بٌانات الطالب :
 دػبء دمحم ػجذ اٌؾ١ّذ اٌذاٌٝ  ــــم:ساال

  إداسح غشة اٌّؾٍخ اٌزؼ١ّ١ٍخ    –ِذسعٗ ثّشعخ وفش ؽغبصٜ اإلػذاد٠خ ثٕبد  ة:ـــالوظٌف
 تارٌخ التعٌن فً وظٌفة معٌد :

 وظٌفة مدرس مساعد :   تارٌخ التعٌن فً  
  فٝ اٌزشث١خإٌٛػ١خ ِبعغز١ش : الدرجة المسجل علٌها

 13/8/2007 : تـارٌـخ التسجٌل             2006دٚسح أوزٛثش :  تــارٌـخ القٌــد
 المالبس والوسٌج  مجال :               اإللزظبد إٌّضٌٝ :  التخصـــــص

شٔبِظ ِمزشػ فٝ رذس٠ظ ِبدح اٌزطش٠ض ٌطبٌجبد اٌّشؽٍخ اإلػذاد٠خ فبػ١ٍخ ث : الرسالة باللغة العربٌة عنوان
 ٚل١بط أصشٖ ػٍٝ اٌّفب١ُ٘ ٚاٌّٙبساد األعبع١خ .

 ـــــــــــــــــــــــــــــ: ــــــــــــــ خطـة البحـث
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 -:التقــرٌــر

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 مالحظات معدل اإلنجاز طبٌعة اإلنجاز الســـنة

  %                        األولـــً
  %                        الثاوٌـــة
  %                        الثالثـــــة



  %                        الرابلــــة
  %                        الخامســــة

 -:السنة األولـً  
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 -:السـنة الثانٌـة 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 
 -:  نة الثالثـةالسـ

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 -: السـنة الرابعـة 
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 -: السـنة الخامسـة 
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 -: تـوقٌـع لجنـة اإلشراف 
 

 انتـٌقيـع االســــــى م

  أ.م.د/ سامٌة أحمد الجارحى 1

  أ.م.د/ حنان حسنى ٌشار 2

  عبد الموجود األعصرد/ سعٌد  3

4   

5   
 
 رأي مجلس القسم بجلسته المنعقدة بتارٌخ       /     /      -

 سئيس انقسى ) مـوافــق   /  غٌـر مـوافــق (                                                      
 

  (عهَ بذًٍ سطبص /د0أ)                                                                              
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 رأي لجنة الدراسات العلٌا بجلستها المنعقدة بتارٌخ      /      / -
 ) مــوافــق  /  غٌـر مــوافــق (     

 ًكيم انكهيت نهذساسبث انعهيب ًانبحٌث
 

  (يجذٍ دمحم انذسٌقَ/د0أ)                                                          

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 رأي مجلس الكلٌة بجلسته المنعقدة بتارٌخ        /      / -
 ) مــوافــق  /  غٌـر مــوافــق (  

 عًيـــــذ انكهيــت                                                                                      
 

 (عهَ بذًٍ سطبص/د0أ) 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 رأي مجلس الدراسات العلٌا والبحوث بجلسته المنعقدة بتارٌخ      /     / -



 ٌس الجامعةــنائب رئ                                                          
 ا والبحوثـــات العلٌـــللدراس                                                       

 
 (0د/ 0) أ                                                           

        ( دراسات علٌا 15ج  ) نموذ                                  جامعــة المنوفٌـة 

                                                                                                                               اٌزشث١خ إٌٛػ١خ  كليـــة :

  اإللزظبد إٌّضٌٝ ـم:ـقســ

 

 ( الدكتوراه -الماجستٌر ) المسجلٌن لطالبل للسادة المشرفٌن التقرٌر السنوي
  2009    / 2008للعام الجامعً    

 -بٌانات الطالب :
 غبدح ػٍٝ دمحم دمحم خطبة   ــــم:ساال

  إداسح ثشوخ اٌغجغ اٌزؼ١ّ١ٍخ     –ِذسعٗ ثّشعخ اٌمبطذ اإلػذاد٠خ اٌّشزشوخ ثغٕضٚس  ة:ـــالوظٌف
 تارٌخ التعٌن فً وظٌفة معٌد :

 مدرس مساعد :   تارٌخ التعٌن فً وظٌفة  
  فٝ اٌزشث١خإٌٛػ١خِبعغز١ش  : الدرجة المسجل علٌها

 13/8/2007 : تـارٌـخ التسجٌل             2006دٚسح أوزٛثش :  تــارٌـخ القٌــد
 التغذٌة وعلوم األطلمة  مجال :               اإللزظبد إٌّضٌٝ :  التخصـــــص

ٕشبؽ اٌّؼبد ٌّٕٛ ا١ٌّىشٚثبد ٌجؼغ اٌّغزخٍظبد إٌجبر١خ رمذ٠ش اٌ : الرسالة باللغة العربٌة عنوان
 ٚاعزخذاِٙب وّبدح ؽبفظخ ؽج١ؼ١خ فٝ اٌغزاء .

 ـــــــــــــــــــــــــــــ: ــــــــــــــ خطـة البحـث
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 -:التقــرٌــر

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 مالحظات معدل اإلنجاز طبٌعة اإلنجاز ةالســـن

  %                        األولـــً
  %                        الثاوٌـــة
  %                        الثالثـــــة
  %                        الرابلــــة
  %                        الخامســــة

 -:السنة األولـً  
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 -:السـنة الثانٌـة 
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ



 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 

 -:  ةالسـنة الثالثـ
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 -: السـنة الرابعـة 
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 -: السـنة الخامسـة 
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 -: تـوقٌـع لجنـة اإلشراف 
 

 انتـٌقيـع االســــــى م

  أ.د/ عزة زهٌر السٌد قورة  1

  أ.م.د/ أبو بكر سالم عبد الفتاح  2

  عبد المنعم عبد الهادى د/ ٌحٌى  3

4   

5   
 
 رأي مجلس القسم بجلسته المنعقدة بتارٌخ       /     /      -

 سئيس انقسى ) مـوافــق   /  غٌـر مـوافــق (                                                      
 

  (عهَ بذًٍ سطبص /د0أ)                                                                              
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 رأي لجنة الدراسات العلٌا بجلستها المنعقدة بتارٌخ      /      / -
 ) مــوافــق  /  غٌـر مــوافــق (     

 ًكيم انكهيت نهذساسبث انعهيب ًانبحٌث
 

  (يجذٍ دمحم انذسٌقَ/د0أ)                                                          

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 رأي مجلس الكلٌة بجلسته المنعقدة بتارٌخ        /      / -
 ) مــوافــق  /  غٌـر مــوافــق (  

 عًيـــــذ انكهيــت                                                                                      
 

 (عهَ بذًٍ سطبص/د0أ) 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 رأي مجلس الدراسات العلٌا والبحوث بجلسته المنعقدة بتارٌخ      /     / -

 ٌس الجامعةــنائب رئ                                                          
 ا والبحوثـــات العلٌـــللدراس                                                       

 
 (0د/ 0) أ                                                           

        ( دراسات علٌا 15نموذج  )                                   جامعــة المنوفٌـة 

                                                                                                                               اٌزشث١خ إٌٛػ١خ  كليـــة :

  رىٌٕٛٛع١ب اٌزؼ١ٍُ  ـم:ـقســ



 

 ( الدكتوراه -الماجستٌر مسجلٌن )ال لطالبل للسادة المشرفٌن التقرٌر السنوي
  2009    / 2008للعام الجامعً    

 -بٌانات الطالب :
 سا١ٔب أؽّذ ؽغٓ وغبة    ــــم:ساال

  عبِؼخ إٌّٛف١خ      –ثمغُ رىٌٕٛٛع١ب اٌزؼ١ٍُ ثى١ٍخ اٌزشث١خ إٌٛػ١خ  ِؼ١ذح ة:ـــالوظٌف
 9/1/2005 تارٌخ التعٌن فً وظٌفة معٌد :

  وظٌفة مدرس مساعد : ٌخ التعٌن فًتار 
  فٝ اٌزشث١خإٌٛػ١خِبعغز١ش  : الدرجة المسجل علٌها

 13/8/2007 : تـارٌـخ التسجٌل             2006دٚسح أوزٛثش :  تــارٌـخ القٌــد
  رىٌٕٛٛع١ب اٌزؼ١ٍُ  :  التخصـــــص

األداء اٌّٙبسٜ ٌذٜ  أصش إخزالف أعب١ٌت ػشع اٌّؾزٜٛ االٌىزشٚٔٝ ػٍٝ : الرسالة باللغة العربٌة عنوان
 ؽالة رىٌٕٛٛع١ب اٌزؼ١ٍُ .

 ـــــــــــــــــــــــــــــ: ــــــــــــــ خطـة البحـث
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 -:التقــرٌــر
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 مالحظات معدل اإلنجاز طبٌعة اإلنجاز الســـنة

  %                        األولـــً
  %                        الثاوٌـــة
  %                        الثالثـــــة
  %                        الرابلــــة
  %                        الخامســــة

 -:السنة األولـً  
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 -:السـنة الثانٌـة 
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 
 -:  السـنة الثالثـة

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 -: السـنة الرابعـة 
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 -: السـنة الخامسـة 



 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 -: تـوقٌـع لجنـة اإلشراف 
 

 انتـٌقيـع االســــــى م

   عبد القادر عبد المنعم صالح .د/ .مأ 1

   د/ أحمد على حسٌن الجمل  2

   سعٌد عبد الموجود األعصر د/  3

4   

5   
 
 قسم بجلسته المنعقدة بتارٌخ       /     /     رأي مجلس ال -

 سئيس انقسى                          ) مـوافــق   /  غٌـر مـوافــق (                           
 

  (عبذ انقبدس عبذ انًنعى طبنح /د0.وأ)                                                                    
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 رأي لجنة الدراسات العلٌا بجلستها المنعقدة بتارٌخ      /      / -
 ) مــوافــق  /  غٌـر مــوافــق (     

 ًكيم انكهيت نهذساسبث انعهيب ًانبحٌث
 

  (يجذٍ دمحم انذسٌقَ/د0أ)                                                          

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 رأي مجلس الكلٌة بجلسته المنعقدة بتارٌخ        /      / -
 ) مــوافــق  /  غٌـر مــوافــق (  

 عًيـــــذ انكهيــت                                                                                      
 

 (عهَ بذًٍ سطبص/د0أ) 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 رأي مجلس الدراسات العلٌا والبحوث بجلسته المنعقدة بتارٌخ      /     / -

 عةٌس الجامــنائب رئ                                                          
 ا والبحوثـــات العلٌـــللدراس                                                       

 
 (0د/ 0) أ                                                           

        ( دراسات علٌا 15نموذج  )                                   جامعــة المنوفٌـة 

                                                                                                                               شث١خ إٌٛػ١خ اٌز كليـــة :

  رىٌٕٛٛع١ب اٌزؼ١ٍُ  ـم:ـقســ

 

 ( الدكتوراه -الماجستٌر المسجلٌن ) لطالبل للسادة المشرفٌن التقرٌر السنوي
  2009    / 2008   للعام الجامعً 

 -بٌانات الطالب :
 ص٠ٕت ٠بع١ٓ دمحم إثشا١ُ٘    ــــم:ساال

  عبِؼخ إٌّٛف١خ      –ثمغُ رىٌٕٛٛع١ب اٌزؼ١ٍُ ثى١ٍخ اٌزشث١خ إٌٛػ١خ  ِؼ١ذح ة:ـــالوظٌف
 20/3/2006 تارٌخ التعٌن فً وظٌفة معٌد :

  تارٌخ التعٌن فً وظٌفة مدرس مساعد :   



  فٝ اٌزشث١خإٌٛػ١خ ِبعغز١ش : االدرجة المسجل علٌه
 13/8/2007 : تـارٌـخ التسجٌل             2006دٚسح أوزٛثش :  تــارٌـخ القٌــد
  رىٌٕٛٛع١ب اٌزؼ١ٍُ  :  التخصـــــص

أصش إخزالف أّٔبؽ اٌزٛع١ٗ اٌّظبؽجخ ٌجشٔبِظ ف١ذ٠ٛ رفبػٍٝ ػٍٝ ر١ّٕخ ِٙبساد : الرسالة باللغة العربٌة عنوان
 رظ٠ٛش عطؼ اٌّىزت ٌذٜ ؽالة لغُ رىٌٕٛٛع١ب اٌزؼ١ٍُ . رٛظ١ف وب١ِشا
 ـــــــــــــــــــــــــــــ: ــــــــــــــ خطـة البحـث

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 -:التقــرٌــر
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 مالحظات معدل اإلنجاز طبٌعة اإلنجاز الســـنة

  %                        ــًاألولـ
  %                        الثاوٌـــة
  %                        الثالثـــــة
  %                        الرابلــــة
  %                        الخامســــة

 -:السنة األولـً  
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 -:السـنة الثانٌـة 
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 
 -:  السـنة الثالثـة

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 -: السـنة الرابعـة 
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 -: السـنة الخامسـة 
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 -: تـوقٌـع لجنـة اإلشراف 
 

 انتـٌقيـع االســــــى م

  .د/ عبد القادر عبد المنعم صالح .مأ 1

  د/ أحمد مصطفى عصر  2



  د/ ٌسرٌة عبدالحمٌد فرج  3

4   

5   
 
 لسته المنعقدة بتارٌخ       /     /     رأي مجلس القسم بج -

 سئيس انقسى ) مـوافــق   /  غٌـر مـوافــق (                                                    
 

  (عبذ انقبدس عبذ انًنعى طبنح /د0.وأ)                                                                    
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 رأي لجنة الدراسات العلٌا بجلستها المنعقدة بتارٌخ      /      / -
 ) مــوافــق  /  غٌـر مــوافــق (     

 ًكيم انكهيت نهذساسبث انعهيب ًانبحٌث
 

  ( انذسٌقَيجذٍ دمحم/د0أ)                                                          

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 رأي مجلس الكلٌة بجلسته المنعقدة بتارٌخ        /      / -
 ) مــوافــق  /  غٌـر مــوافــق (  

 يـــــذ انكهيــتعً                                                                                      
 

 (عهَ بذًٍ سطبص/د0أ) 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 رأي مجلس الدراسات العلٌا والبحوث بجلسته المنعقدة بتارٌخ      /     / -

 ٌس الجامعةــنائب رئ                                                          
 ا والبحوثـــات العلٌـــللدراس                                                       

 
 (0د/ 0) أ                                                           

        ( دراسات علٌا 15نموذج  )                                   جامعــة المنوفٌـة 

                                                                                                                               ٌٕٛػ١خ اٌزشث١خ ا كليـــة :

  اٌزشث١خ اٌّٛع١م١خ   ـم:ـقســ

 

 ( الدكتوراه -الماجستٌر المسجلٌن ) لطالبل للسادة المشرفٌن التقرٌر السنوي
  2009    / 2008للعام الجامعً    

 -بٌانات الطالب :
 ٌجٕٝ فش٠ذ ػجذ اٌٛاؽذ ثش٘بْ     ــــم:ساال

  عبِؼخ إٌّٛف١خ      –ثمغُ اٌزشث١خ اٌّٛع١م١خ ثى١ٍخ اٌزشث١خ إٌٛػ١خ  ِؼ١ذح ة:ـــالوظٌف
 9/1/2005 تارٌخ التعٌن فً وظٌفة معٌد :

 خ التعٌن فً وظٌفة مدرس مساعد : تارٌ 
  فٝ اٌزشث١خإٌٛػ١خِبعغز١ش  : الدرجة المسجل علٌها

 9/7/2007 : تـارٌـخ التسجٌل             2006دٚسح أوزٛثش :  تــارٌـخ القٌــد
 الصولفٌج مجال :             اٌزشث١خ اٌّٛع١م١خ   :  التخصـــــص

فٝ اٌغبٔت اٌّزغ١شاد اإل٠مبػ١خ فٝ ِٛع١مٝ اٌمشْ اٌؼشش٠ٓ ٚاإلعزفبدح ِٕٙب  : الرسالة باللغة العربٌة عنوان
 اإل٠مبػٝ ٌّبدح اٌظٌٛف١ظ ٚرذس٠ت اٌغّغ ٌٍذاسط اٌّزخظض .

 ـــــــــــــــــــــــــــــ: ــــــــــــــ خطـة البحـث
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ



 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 -:التقــرٌــر
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 حظاتمال معدل اإلنجاز طبٌعة اإلنجاز الســـنة

  %                        األولـــً
  %                        الثاوٌـــة
  %                        الثالثـــــة
  %                        الرابلــــة
  %                        الخامســــة

 -:السنة األولـً  
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 -:السـنة الثانٌـة 
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 
 -:  السـنة الثالثـة

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 -: السـنة الرابعـة 
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 -: السـنة الخامسـة 
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 -: تـوقٌـع لجنـة اإلشراف 
 

 انتـٌقيـع االســــــى م

  أ.د/ أمٌمة عبد الحمٌد إبراهٌم  1

  د/ خالد أمٌن   2

3   

4   

5   
 
 ٌخ       /     /     رأي مجلس القسم بجلسته المنعقدة بتار -

 سئيس انقسى ) مـوافــق   /  غٌـر مـوافــق (                                                      
 

  (غبدة دمحم حسنَ /د0.وأ)                                                                              



 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 رأي لجنة الدراسات العلٌا بجلستها المنعقدة بتارٌخ      /      / -

 ) مــوافــق  /  غٌـر مــوافــق (     

 ًكيم انكهيت نهذساسبث انعهيب ًانبحٌث
 

  (يجذٍ دمحم انذسٌقَ/د0أ)                                                          

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 رأي مجلس الكلٌة بجلسته المنعقدة بتارٌخ        /      / -
 ) مــوافــق  /  غٌـر مــوافــق (  

 عًيـــــذ انكهيــت                                                                                      
 

 (عهَ بذًٍ سطبص/د0أ) 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 رأي مجلس الدراسات العلٌا والبحوث بجلسته المنعقدة بتارٌخ      /     / -

 ٌس الجامعةــنائب رئ                                                          
 ا والبحوثـــات العلٌـــللدراس                                                       

 
 (0د/ 0) أ                                                           

        ( دراسات علٌا 15نموذج  )                                   جامعــة المنوفٌـة 

                                                                                                                               اٌزشث١خ إٌٛػ١خ  كليـــة :

  اإللزظبد إٌّضٌٝ     ـم:ـقســ

 

 ( الدكتوراه -الماجستٌر المسجلٌن ) لطالبل للسادة المشرفٌن التقرٌر السنوي
  2009    / 2008للعام الجامعً    

 -نات الطالب :بٌا
 طالػ دمحم طبثش ٠ٛٔظ   ــــم:ساال

  عبِؼخ إٌّٛف١خ      –ثبؽش شئْٛ رؼ١ٍُ ثى١ٍخ إٌٙذعخ اإلٌىزش١ٔٚخ ثّٕٛف  ة:ـــالوظٌف
 تارٌخ التعٌن فً وظٌفة معٌد :

 تارٌخ التعٌن فً وظٌفة مدرس مساعد :    
  فٝ اٌزشث١خإٌٛػ١خ اٌّبعغز١ش : الدرجة المسجل علٌها

 9/7/2007 : تـارٌـخ التسجٌل             2006دٚسح أوزٛثش :  خ القٌــدتــارٌـ
  إللزظبد إٌّضٌٝ    ا :  التخصـــــص

 : الرسالة باللغة العربٌة عنوان
 ـــــــــــــــــــــــــــــ: ــــــــــــــ خطـة البحـث

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 -:التقــرٌــر

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ



 مالحظات معدل اإلنجاز طبٌعة اإلنجاز الســـنة

  %                        األولـــً
  %                        الثاوٌـــة
  %                        الثالثـــــة
  %                        الرابلــــة
  %                        الخامســــة

 -:السنة األولـً  
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 -:السـنة الثانٌـة 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 
 -:  السـنة الثالثـة

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 -: السـنة الرابعـة 
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 -: السـنة الخامسـة 
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 -: تـوقٌـع لجنـة اإلشراف 
 

 انتـٌقيـع االســــــى م

1   

2   

3   

4   

5   
 
 س القسم بجلسته المنعقدة بتارٌخ       /     /     رأي مجل -

 سئيس انقسى ) مـوافــق   /  غٌـر مـوافــق (                                                     
 

  عهَ بذًٍ سطبص( /د0أ)                                                                            
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 رأي لجنة الدراسات العلٌا بجلستها المنعقدة بتارٌخ      /      / -
 ) مــوافــق  /  غٌـر مــوافــق (     

 ًكيم انكهيت نهذساسبث انعهيب ًانبحٌث
 

  (ذٍ دمحم انذسٌقَيج/د0أ)                                                          

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 رأي مجلس الكلٌة بجلسته المنعقدة بتارٌخ        /      / -
 ) مــوافــق  /  غٌـر مــوافــق (  

 عًيـــــذ انكهيــت                                                                                      



 

 (عهَ بذًٍ سطبص/د0أ) 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 رأي مجلس الدراسات العلٌا والبحوث بجلسته المنعقدة بتارٌخ      /     / -

 ٌس الجامعةــنائب رئ                                                          
 ا والبحوثـــات العلٌـــللدراس                                                       

 
 (0د/ 0) أ                                                           

 
 

        ( دراسات علٌا 15نموذج  )                                   جامعــة المنوفٌـة 

                                                                                                                               شث١خ إٌٛػ١خ اٌز كليـــة :

  اإللزظبد إٌّضٌٝ     ـم:ـقســ

 

 ( الدكتوراه -الماجستٌر المسجلٌن ) لطالبل للسادة المشرفٌن التقرٌر السنوي
  2009    / 2008ً    للعام الجامع

 -بٌانات الطالب :
 ١ٌٚذ دمحم دمحم أؽّذ    ــــم:ساال

 إداسح شج١ٓ اٌىَٛ  –ِذسط ثّذسعخ شٕٛفخ اإلػذاد٠خ  ة:ـــالوظٌف
 تارٌخ التعٌن فً وظٌفة معٌد :

 تارٌخ التعٌن فً وظٌفة مدرس مساعد :    
  اٌزشث١خإٌٛػ١خ اٌفٍغفخ فٝ دكتوراة الدرجة المسجل علٌها

  15/10/2008: تـارٌـخ التسجٌل             2006دٚسح أوزٛثش :  ــارٌـخ القٌــدت
  اإللزظبد إٌّضٌٝ     :  التخصـــــص

 إٔزبط ِٕزظ ٌجٕٝ ٚظ١فٝ ٌجؼغ ؽبالد اٌزغز٠خ اٌخبطخ . : الرسالة باللغة العربٌة عنوان
 ـــــــــــــــــــــــــــــ: ــــــــــــــ خطـة البحـث

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 -:التقــرٌــر
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 مالحظات معدل اإلنجاز طبٌعة اإلنجاز الســـنة

  %                        األولـــً
  %                        الثاوٌـــة
  %                        الثالثـــــة

  %                        بلــــةالرا
  %                        الخامســــة

 -:السنة األولـً  



 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 -:السـنة الثانٌـة 
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 

 -:  السـنة الثالثـة
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 -: السـنة الرابعـة 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 -: خامسـة السـنة ال
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 -: تـوقٌـع لجنـة اإلشراف 
 

 انتـٌقيـع االســــــى م

  أ.د/ عزة زهٌر السٌد قورة  1

  أ.د/ نبٌل دمحم سامى عبد ربه  2

  د/ ٌحٌى عبد المنعم عبد الهادى  3

4   

5   
 
 رأي مجلس القسم بجلسته المنعقدة بتارٌخ       /     /      -

 سئيس انقسى                    ) مـوافــق   /  غٌـر مـوافــق (                                  
 

  عهَ بذًٍ سطبص( /د0أ)                                                                            
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 رأي لجنة الدراسات العلٌا بجلستها المنعقدة بتارٌخ      /      / -
 ) مــوافــق  /  غٌـر مــوافــق (     

 ًكيم انكهيت نهذساسبث انعهيب ًانبحٌث
 

  (يجذٍ دمحم انذسٌقَ/د0أ)                                                          

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 تارٌخ        /      /رأي مجلس الكلٌة بجلسته المنعقدة ب -
 ) مــوافــق  /  غٌـر مــوافــق (  

 عًيـــــذ انكهيــت                                                                                      
 

 (عهَ بذًٍ سطبص/د0أ) 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 جلس الدراسات العلٌا والبحوث بجلسته المنعقدة بتارٌخ      /     /رأي م -

 ٌس الجامعةــنائب رئ                                                          
 ا والبحوثـــات العلٌـــللدراس                                                       



 
 (0د/ 0) أ                                                           

 
        ( دراسات علٌا 15نموذج  )                                   جامعــة المنوفٌـة 

                                                                                                                               اٌزشث١خ إٌٛػ١خ  كليـــة :

  اإللزظبد إٌّضٌٝ     ـم:ـقســ

 

 ( الدكتوراه -الماجستٌر المسجلٌن ) لطالبل للسادة المشرفٌن التقرٌر السنوي
  2009    / 2008للعام الجامعً    

 -بٌانات الطالب :
 أعّبء عبثش دمحم ثذٜٚ    ــــم:ساال

 ال رؼًّ  ة:ـــالوظٌف
 معٌد :تارٌخ التعٌن فً وظٌفة 

 تارٌخ التعٌن فً وظٌفة مدرس مساعد :    
  اٌزشث١خإٌٛػ١خ فٝ ماجستٌر الدرجة المسجل علٌها

  11/3/2009: تـارٌـخ التسجٌل             2008دٚسح أوزٛثش:  تــارٌـخ القٌــد
  اإللزظبد إٌّضٌٝ     :  التخصـــــص

 ع١خ ػٍٝ اٌز١ٓ ٚاٌغ١ّض .دساعبد و١ّ١بئ١خ ٚث١ٌٛٛ الرسالة باللغة العربٌة عنوان
 ـــــــــــــــــــــــــــــ: ــــــــــــــ خطـة البحـث

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 -:التقــرٌــر
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 مالحظات معدل اإلنجاز طبٌعة اإلنجاز الســـنة

  %                        األولـــً
  %                        الثاوٌـــة
  %                        الثالثـــــة
  %                        الرابلــــة
  %                        الخامســــة

 -:السنة األولـً  
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 -:السـنة الثانٌـة 
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 



 -:  السـنة الثالثـة
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 -: السـنة الرابعـة 
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 -: السـنة الخامسـة 
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 -: تـوقٌـع لجنـة اإلشراف 
 

 انتـٌقيـع االســــــى م

  أ.د/ عزة زهٌر السٌد قورة  1

  أ.د/ أبراهٌم حسن بدوى  2

  د/ ٌحٌى عبد المنعم عبد الهادى 0م0أ 3

4   

5   
 
 /     /           رأي مجلس القسم بجلسته المنعقدة بتارٌخ  -

 سئيس انقسى ) مـوافــق   /  غٌـر مـوافــق (                                                     
 

  عهَ بذًٍ سطبص( /د0أ)                                                                            
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 رأي لجنة الدراسات العلٌا بجلستها المنعقدة بتارٌخ      /      / -
 ) مــوافــق  /  غٌـر مــوافــق (     

 ًكيم انكهيت نهذساسبث انعهيب ًانبحٌث
 

  (يجذٍ دمحم انذسٌقَ/د0أ)                                                          

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 رأي مجلس الكلٌة بجلسته المنعقدة بتارٌخ        /      / -
 ) مــوافــق  /  غٌـر مــوافــق (  

 عًيـــــذ انكهيــت                                                                                      
 

 (بذًٍ سطبص عهَ/د0أ) 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 رأي مجلس الدراسات العلٌا والبحوث بجلسته المنعقدة بتارٌخ      /     / -

 ٌس الجامعةــنائب رئ                                                          
 ا والبحوثـــات العلٌـــللدراس                                                       

 
 (0د/ 0) أ                                                           

        ( دراسات علٌا 15نموذج  )                                   جامعــة المنوفٌـة 

                                                                                                                               اٌزشث١خ إٌٛػ١خ  كليـــة :

  اإللزظبد إٌّضٌٝ     ـم:ـقســ

 



 ( الدكتوراه -الماجستٌر المسجلٌن ) لطالبل للسادة المشرفٌن التقرٌر السنوي
  2009    / 2008للعام الجامعً    

 -ب :بٌانات الطال
 أعّبء ؽغٓ ػجذ اٌؼظ١ُ أؽّذ    ــــم:ساال

  معٌدة بالكلٌة ةـــالوظٌف
 13/3/2006 تارٌخ التعٌن فً وظٌفة معٌد :

 تارٌخ التعٌن فً وظٌفة مدرس مساعد :    
  اٌزشث١خإٌٛػ١خ فٝ ماجستٌر الدرجة المسجل علٌها

  26/1/2009    ٌلتـارٌـخ التسج             2008دٚسح أوزٛثش:  تــارٌـخ القٌــد
  اإللزظبد إٌّضٌٝ     :  التخصـــــص

دساعخ ث١ٌٛٛع١خ ػٍٝ ثؼغ ِغزخٍظبد األػشبة اٌّظش٠خ ٌؼالط لشؽخ  الرسالة باللغة العربٌة عنوان
 اٌّؼذح ثبعزخذاَ ؽ١ٛأبد اٌزغبسة .

 ـــــــــــــــــــــــــــــ: ــــــــــــــ خطـة البحـث
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 -:التقــرٌــر
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 مالحظات معدل اإلنجاز طبٌعة اإلنجاز الســـنة

  %                        األولـــً
  %                        الثاوٌـــة
  %                        الثالثـــــة
  %                        الرابلــــة
  %                        الخامســــة

 -:السنة األولـً  
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 -:السـنة الثانٌـة 
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 

 -:  السـنة الثالثـة
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 -: الرابعـة السـنة 
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 -: السـنة الخامسـة 
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ



 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 -: تـوقٌـع لجنـة اإلشراف 
 

 يـعانتـٌق االســــــى م

  أ.د/ على بدوى رصاص  1

  أ.د/ عادل السٌد مبارك  2

  د/ خالد على شاهٌن0أ 3

4   

5   
 
 رأي مجلس القسم بجلسته المنعقدة بتارٌخ       /     /      -

 سئيس انقسى ) مـوافــق   /  غٌـر مـوافــق (                                                     
 

  عهَ بذًٍ سطبص( /د0أ)                                                                            
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 رأي لجنة الدراسات العلٌا بجلستها المنعقدة بتارٌخ      /      / -
 ) مــوافــق  /  غٌـر مــوافــق (     

 يم انكهيت نهذساسبث انعهيب ًانبحٌثًك
 

  (يجذٍ دمحم انذسٌقَ/د0أ)                                                          

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 رأي مجلس الكلٌة بجلسته المنعقدة بتارٌخ        /      / -
 ٌـر مــوافــق () مــوافــق  /  غ  

 عًيـــــذ انكهيــت                                                                                      
 

 (عهَ بذًٍ سطبص/د0أ) 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 دة بتارٌخ      /     /رأي مجلس الدراسات العلٌا والبحوث بجلسته المنعق -

 ٌس الجامعةــنائب رئ                                                          
 ا والبحوثـــات العلٌـــللدراس                                                       

 
 (0د/ 0) أ                                                           

 
        ( دراسات علٌا 15نموذج  )                                   جامعــة المنوفٌـة 

                                                                                                                               اٌزشث١خ إٌٛػ١خ  كليـــة :

  إٌّضٌٝ     اإللزظبد ـم:ـقســ

 

 ( الدكتوراه -الماجستٌر المسجلٌن ) لطالبل للسادة المشرفٌن التقرٌر السنوي
  2009    / 2008للعام الجامعً    

 -بٌانات الطالب :
 أًِ ِظطفٝ ِؾّٛد سصق    ــــم:ساال

 ِذسعخ ثئداسح اٌغبداد اٌزؼ١ّ١ٍخ  ة:ـــالوظٌف
 تارٌخ التعٌن فً وظٌفة معٌد :



 ن فً وظٌفة مدرس مساعد :   تارٌخ التعٌ 
  اٌزشث١خإٌٛػ١خ فٝ ماجستٌر الدرجة المسجل علٌها

   13/5/2009 : تـارٌـخ التسجٌل             2008دٚسح أوزٛثش:  تــارٌـخ القٌــد
  اإللزظبد إٌّضٌٝ     :  التخصـــــص

غبػذح اٌؾبعت األٌٝ ٚرطج١مٙب : إِىب١ٔخ اعزؾذاس ٚؽذاد صخشف١خ ِؼبطشح ثّالرسالة باللغة العربٌة عنوان
 0اٌىشٚش١خ الصشاء اٌم١ّخ اٌغّب١ٌخ ٌٍّالثظ إٌّض١ٌخ –ثأعب١ٌت اٌزطش٠ض 

 ـــــــــــــــــــــــــــــ: ــــــــــــــ خطـة البحـث
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 -:التقــرٌــر

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 مالحظات معدل اإلنجاز طبٌعة اإلنجاز نةالســـ

  %                        األولـــً
  %                        الثاوٌـــة
  %                        الثالثـــــة
  %                        الرابلــــة
  %                        الخامســــة

 -:السنة األولـً  
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 -:السـنة الثانٌـة 
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 
 -:  ـةالسـنة الثالث

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 -: السـنة الرابعـة 
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 -: السـنة الخامسـة 
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 -: تـوقٌـع لجنـة اإلشراف 
 

 انتـٌقيـع االســــــى م

  أ.د/ على بدوى رصاص  1



  أ.د/ رشدى على أحمد   2

3   

4   

5   
 
 القسم بجلسته المنعقدة بتارٌخ       /     /      رأي مجلس -

 سئيس انقسى ) مـوافــق   /  غٌـر مـوافــق (                                                     
 

  عهَ بذًٍ سطبص( /د0أ)                                                                            
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 رأي لجنة الدراسات العلٌا بجلستها المنعقدة بتارٌخ      /      / -
 ) مــوافــق  /  غٌـر مــوافــق (     

 ًكيم انكهيت نهذساسبث انعهيب ًانبحٌث
 

  (ٍ دمحم انذسٌقَيجذ/د0أ)                                                          

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 رأي مجلس الكلٌة بجلسته المنعقدة بتارٌخ        /      / -
 ) مــوافــق  /  غٌـر مــوافــق (  

 عًيـــــذ انكهيــت                                                                                      
 

 (عهَ بذًٍ سطبص/د0أ) 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 رأي مجلس الدراسات العلٌا والبحوث بجلسته المنعقدة بتارٌخ      /     / -

 ٌس الجامعةــنائب رئ                                                          
 ا والبحوثـــات العلٌـــللدراس                                                       

 
 (0د/ 0) أ                                                           

 
        ( دراسات علٌا 15نموذج  )                                   جامعــة المنوفٌـة 

                                                                                                                               ١خ إٌٛػ١خ اٌزشث كليـــة :

  اإللزظبد إٌّضٌٝ     ـم:ـقســ

 

 ( الدكتوراه -الماجستٌر المسجلٌن ) لطالبل للسادة المشرفٌن التقرٌر السنوي
  2009    / 2008   للعام الجامعً 

 -بٌانات الطالب :
 إ٠ّبْ ؽغ١ٓ ػجذ اٌؼبي ػٍٝ    ــــم:ساال

 ال رؼًّ  ة:ـــالوظٌف
 تارٌخ التعٌن فً وظٌفة معٌد :

 تارٌخ التعٌن فً وظٌفة مدرس مساعد :    
  اٌزشث١خإٌٛػ١خ فٝ ماجستٌر الدرجة المسجل علٌها

 8/4/2009:   تـارٌـخ التسجٌل             2008دٚسح أوزٛثش:  تــارٌـخ القٌــد
  اإللزظبد إٌّضٌٝ     :  التخصـــــص

 : إِىب١ٔخ رٛظ١ف اٌالع١خ ف١ٕب ٚعّب١ٌب فٝ ػًّ ِالثظ اٌغٙشح ِٚىّالرٙب . الرسالة باللغة العربٌة عنوان
 ـــــــــــــــــــــــــــــ: ــــــــــــــ خطـة البحـث

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ



 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 -:التقــرٌــر
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 مالحظات معدل اإلنجاز طبٌعة اإلنجاز الســـنة

  %                        األولـــً
  %                        الثاوٌـــة
  %                        الثالثـــــة
  %                        الرابلــــة
  %                        الخامســــة

 -:السنة األولـً  
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 -:السـنة الثانٌـة 
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 
 -:  السـنة الثالثـة

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 -: السـنة الرابعـة 
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 -: السـنة الخامسـة 
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 -: تـوقٌـع لجنـة اإلشراف 
 

 انتـٌقيـع االســــــى م

  جمعة حسٌن عبد الجواد  أ.د/ 1

  د/ اٌهاب فاضل أبو موسى 0أ 2

3   

4   

5   
 
 رأي مجلس القسم بجلسته المنعقدة بتارٌخ       /     /      -

 سئيس انقسى ) مـوافــق   /  غٌـر مـوافــق (                                                     



 

  عهَ بذًٍ سطبص( /د0أ)                                                                            
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 رأي لجنة الدراسات العلٌا بجلستها المنعقدة بتارٌخ      /      / -
 ) مــوافــق  /  غٌـر مــوافــق (     

 نعهيب ًانبحٌثًكيم انكهيت نهذساسبث ا
 

  (يجذٍ دمحم انذسٌقَ/د0أ)                                                          

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 رأي مجلس الكلٌة بجلسته المنعقدة بتارٌخ        /      / -
 ) مــوافــق  /  غٌـر مــوافــق (  

 عًيـــــذ انكهيــت                                                                                      
 

 (عهَ بذًٍ سطبص/د0أ) 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 / رأي مجلس الدراسات العلٌا والبحوث بجلسته المنعقدة بتارٌخ      /     -

 ٌس الجامعةــنائب رئ                                                          
 ا والبحوثـــات العلٌـــللدراس                                                       

 
 (0د/ 0) أ                                                           

        ( دراسات علٌا 15نموذج  )                                   جامعــة المنوفٌـة 

                                                                                                                               اٌزشث١خ إٌٛػ١خ  كليـــة :

  اإللزظبد إٌّضٌٝ     ـم:ـقســ

 

 ( الدكتوراه -الماجستٌر المسجلٌن ) لطالبل للسادة المشرفٌن ر السنويالتقرٌ
  2009    / 2008للعام الجامعً    

 -بٌانات الطالب :
    : رانا هشام شوقى محمود عامر ــــمساال

  : مدرسة بمعهد فتٌات طلٌا ةـــالوظٌف
 تارٌخ التعٌن فً وظٌفة معٌد :

 :    تارٌخ التعٌن فً وظٌفة مدرس مساعد 
  اٌزشث١خإٌٛػ١خ فٝ ماجستٌر الدرجة المسجل علٌها

 8/4/2009:  تـارٌـخ التسجٌل             2008دٚسح أوزٛثش:  تــارٌـخ القٌــد
  اإللزظبد إٌّضٌٝ     :  التخصـــــص

١خ ٌّىّالد ثششائؾ اٌغبربْ اٌٍّٛٔٗ وّذخً الصشاء اٌم١ُ اٌفٕ: اٌزش٠ىٛ ا١ٌذٜٚ  الرسالة باللغة العربٌة عنوان
 . اٌّالثظ 

 ـــــــــــــــــــــــــــــ: ــــــــــــــ خطـة البحـث
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 -:التقــرٌــر
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ



 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 مالحظات معدل اإلنجاز طبٌعة اإلنجاز الســـنة

  %                        األولـــً
  %                        الثاوٌـــة
  %                        الثالثـــــة
  %                        الرابلــــة
  %                        الخامســــة

 -:السنة األولـً  
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 -:السـنة الثانٌـة 
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 
 -:  السـنة الثالثـة

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 -: السـنة الرابعـة 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 -: السـنة الخامسـة 
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 -: تـوقٌـع لجنـة اإلشراف 
 

 انتـٌقيـع االســــــى م

   جمعة حسٌن عبد الجوادأ.د/  1

   أٌهاب فاضل أبو موسىأ.د/  2

3   

4   

5   
 
 رأي مجلس القسم بجلسته المنعقدة بتارٌخ       /     /      -

 سئيس انقسى ) مـوافــق   /  غٌـر مـوافــق (                                                     
 

  عهَ بذًٍ سطبص( /د0أ)                                                                            
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 لدراسات العلٌا بجلستها المنعقدة بتارٌخ      /      /رأي لجنة ا -
 ) مــوافــق  /  غٌـر مــوافــق (     

 ًكيم انكهيت نهذساسبث انعهيب ًانبحٌث
 

  (يجذٍ دمحم انذسٌقَ/د0أ)                                                          



 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 رأي مجلس الكلٌة بجلسته المنعقدة بتارٌخ        /      / -
 ) مــوافــق  /  غٌـر مــوافــق (  

 عًيـــــذ انكهيــت                                                                                      
 

 (عهَ بذًٍ سطبص/د0أ) 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 رأي مجلس الدراسات العلٌا والبحوث بجلسته المنعقدة بتارٌخ      /     / -

 ٌس الجامعةــنائب رئ                                                          
 ا والبحوثـــات العلٌـــللدراس                                                       

 
 (0د/ 0) أ                                                           

 
 

        ( دراسات علٌا 15نموذج  )                                   جامعــة المنوفٌـة 

                                                                                                                               اٌزشث١خ إٌٛػ١خ  كليـــة :

  اإللزظبد إٌّضٌٝ     ـم:ـقســ

 

 ( الدكتوراه -الماجستٌر المسجلٌن ) لطالبل للسادة المشرفٌن التقرٌر السنوي
  2009    / 2008للعام الجامعً    

 -بٌانات الطالب :
 س ػجذ اٌٍط١ف سؽبة دمحم ِٕظٛ ــــم:ساال

 ال رؼًّ  ة:ـــالوظٌف
 تارٌخ التعٌن فً وظٌفة معٌد :

 تارٌخ التعٌن فً وظٌفة مدرس مساعد :    
  اٌزشث١خإٌٛػ١خ فٝ ماجستٌر الدرجة المسجل علٌها

  13/5/2009 : تـارٌـخ التسجٌل             2008دٚسح أوزٛثش:  تــارٌـخ القٌــد
  ٝ    اإللزظبد إٌّضٌ :  التخصـــــص

 دساعخ ؽٛي ٚػٝ ٚارغب٘بد اٌّغزٍٙه ٔؾٛ اٌجطبلبد اٌغزائ١خ  .الرسالة باللغة العربٌة عنوان
 ـــــــــــــــــــــــــــــ: ــــــــــــــ خطـة البحـث

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 -:التقــرٌــر

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 مالحظات معدل اإلنجاز بٌعة اإلنجازط الســـنة

  %                        األولـــً
  %                        الثاوٌـــة



  %                        الثالثـــــة
  %                        الرابلــــة
  %                        الخامســــة

 -:السنة األولـً  
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 -:السـنة الثانٌـة 
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 
 - : السـنة الثالثـة

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 -: السـنة الرابعـة 
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 -: السـنة الخامسـة 
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 -: تـوقٌـع لجنـة اإلشراف 
 

 انتـٌقيـع االســــــى م

  أ.د/ عزة زهٌر السٌد قورة  1

  د/ ٌحٌى عبد المنعم عبد الهادى 0م0أ 2

  براهٌم دمحم علىد/ منى ا 3

4   

5   
 
 رأي مجلس القسم بجلسته المنعقدة بتارٌخ       /     /      -

 سئيس انقسى ) مـوافــق   /  غٌـر مـوافــق (                                                     
 

  عهَ بذًٍ سطبص( /د0أ)                                                                            
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 رأي لجنة الدراسات العلٌا بجلستها المنعقدة بتارٌخ      /      / -
 ) مــوافــق  /  غٌـر مــوافــق (     

 ًكيم انكهيت نهذساسبث انعهيب ًانبحٌث
 

  (يجذٍ دمحم انذسٌقَ/د0أ)                                                          

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 رأي مجلس الكلٌة بجلسته المنعقدة بتارٌخ        /      / -
 ) مــوافــق  /  غٌـر مــوافــق (  

 عًيـــــذ انكهيــت                                                                                      
 

 (عهَ بذًٍ سطبص/د0أ) 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ



 رأي مجلس الدراسات العلٌا والبحوث بجلسته المنعقدة بتارٌخ      /     / -

 ٌس الجامعةــنائب رئ                                                          
 ا والبحوثـــات العلٌـــللدراس                                                       

 
 (0د/ 0) أ                                                           

 

        ( دراسات علٌا 15نموذج  )                                   معــة المنوفٌـة جا

                                                                                                                               اٌزشث١خ إٌٛػ١خ  كليـــة :

      رىٌٕٛٛع١ب اٌزؼ١ٍُ ـم:ـقســ

 

 ( الدكتوراه -الماجستٌر ) المسجلٌن لطالبل للسادة المشرفٌن التقرٌر السنوي
  2009    / 2008للعام الجامعً    

 -بٌانات الطالب :
 ٘جٗ ػضّبْ فؤاد اٌؼضة  ــــم:ساال

  ببنكهيت معٌدة ةـــالوظٌف
 18/12/2006 تارٌخ التعٌن فً وظٌفة معٌد :

 تارٌخ التعٌن فً وظٌفة مدرس مساعد :    
  ػ١خاٌزشث١خإٌٛ فٝ ماجستٌر الدرجة المسجل علٌها

  11/2/2009:  تـارٌـخ التسجٌل             2008دٚسح أوزٛثش:  تــارٌـخ القٌــد
  رىٌٕٛٛع١ب اٌزؼ١ٍُ     :  التخصـــــص

اإلجتماعٌة االلكترونٌة على تنمٌة بعض مهارات التعامل مع ٌه : أثر البرامج الرسالة باللغة العرب عنوان
 .  لتعلٌمشبكات الحاسب األلى لدى طالب تكنولوجٌا ا

 ـــــــــــــــــــــــــــــ: ــــــــــــــ خطـة البحـث
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 -:التقــرٌــر
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 مالحظات معدل اإلنجاز طبٌعة اإلنجاز الســـنة

  %                        األولـــً
  %                        الثاوٌـــة
  %                        الثالثـــــة
  %                        الرابلــــة
  %                        الخامســــة

 -:السنة األولـً  
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ



 -:السـنة الثانٌـة 
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 

 -:  السـنة الثالثـة
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 -: السـنة الرابعـة 
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 -: السـنة الخامسـة 
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 -: تـوقٌـع لجنـة اإلشراف 
 

 انتـٌقيـع االســــــى م

   ادر صالحعبد القأ.د 1

   د/ سعٌد األعصر 2

3   

4   

5   
 
 رأي مجلس القسم بجلسته المنعقدة بتارٌخ       /     /      -

 سئيس انقسى ) مـوافــق   /  غٌـر مـوافــق (                                                     
 

  (                   /د0أ)                                                                            
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 رأي لجنة الدراسات العلٌا بجلستها المنعقدة بتارٌخ      /      / -
 ) مــوافــق  /  غٌـر مــوافــق (     

 ًكيم انكهيت نهذساسبث انعهيب ًانبحٌث
 

  (يجذٍ دمحم انذسٌقَ/د0أ)                                                          

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 رأي مجلس الكلٌة بجلسته المنعقدة بتارٌخ        /      / -
 ) مــوافــق  /  غٌـر مــوافــق (  

 عًيـــــذ انكهيــت                                                                                      
 

 (عهَ بذًٍ سطبص/د0أ) 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 رأي مجلس الدراسات العلٌا والبحوث بجلسته المنعقدة بتارٌخ      /     / -

 ٌس الجامعةــنائب رئ                                                          
 ا والبحوثـــات العلٌـــللدراس                                                       

 
 (0د/ 0) أ                                                           

 



        ( دراسات علٌا 15نموذج  )                                   امعــة المنوفٌـة ج

                                                                                                                               اٌزشث١خ إٌٛػ١خ  كليـــة :

      رىٌٕٛٛع١ب اٌزؼ١ٍُ ـم:ـقســ

 

 ( الدكتوراه -الماجستٌر المسجلٌن ) لطالبل المشرفٌنللسادة  التقرٌر السنوي
  2009    / 2008للعام الجامعً    

 -بٌانات الطالب :
 أؽّذ ِؾّٛد اٌغ١ذ ػطب   ــــم:ساال

 ِؼ١ذ ثبٌى١ٍخ   ة:ـــالوظٌف
 29/5/2006 تارٌخ التعٌن فً وظٌفة معٌد :

 تارٌخ التعٌن فً وظٌفة مدرس مساعد :    
  اٌزشث١خإٌٛػ١خ فٝ ماجستٌر هاالدرجة المسجل علٌ

  11/3/2009 : تـارٌـخ التسجٌل             2008دٚسح أوزٛثش:  تــارٌـخ القٌــد
  رىٌٕٛٛع١ب اٌزؼ١ٍُ      :  التخصـــــص

: فؼب١ٌخ رظ١ُّ ٔظُ دػُ األداء فٝ ِٛالغ ا٠ٌٛت اٌزؼ١ّ١ٍخ ٌز١ّٕخ ِٙبساد رٛظ١ف الرسالة باللغة العربٌة عنوان
 اٌج١ؼبء اٌزفبػ١ٍخ ٌذٜ ِؼٍّٝ ِشؽٍخ اٌزؼ١ٍُ األعبعٝ    .اٌغجٛسح 

 ـــــــــــــــــــــــــــــ: ــــــــــــــ خطـة البحـث
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 -:التقــرٌــر
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 مالحظات معدل اإلنجاز طبٌعة اإلنجاز الســـنة

  %                        ولـــًاأل
  %                        الثاوٌـــة
  %                        الثالثـــــة
  %                        الرابلــــة
  %                        الخامســــة

 -:السنة األولـً  
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 -:السـنة الثانٌـة 
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 
 -:  السـنة الثالثـة

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ



 -: السـنة الرابعـة 
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 -: السـنة الخامسـة 
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 -: تـوقٌـع لجنـة اإلشراف 
 

 انتـٌقيـع االســــــى م

  أ.د/ دمحم عطٌة خمٌس  1

  د/عبد القادر صالح 0م0أ 2

  د/ سعٌد األعصر 3

4   

5   
 
 تارٌخ       /     /     رأي مجلس القسم بجلسته المنعقدة ب -

 سئيس انقسى ) مـوافــق   /  غٌـر مـوافــق (                                                     
 

  (                    /د0أ)                                                                            
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 رأي لجنة الدراسات العلٌا بجلستها المنعقدة بتارٌخ      /      / -
 ) مــوافــق  /  غٌـر مــوافــق (     

 ًكيم انكهيت نهذساسبث انعهيب ًانبحٌث
 

  (يجذٍ دمحم انذسٌقَ/د0أ)                                                          

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 رأي مجلس الكلٌة بجلسته المنعقدة بتارٌخ        /      / -
 ) مــوافــق  /  غٌـر مــوافــق (  

 تعًيـــــذ انكهيــ                                                                                      
 

 (عهَ بذًٍ سطبص/د0أ) 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 رأي مجلس الدراسات العلٌا والبحوث بجلسته المنعقدة بتارٌخ      /     / -

 ٌس الجامعةــنائب رئ                                                          
 ا والبحوثـــات العلٌـــللدراس                                                       

 
 (0د/ 0) أ                                                           

        ( دراسات علٌا 15نموذج  )                                   امعــة المنوفٌـة ج

                                                                                                                               اٌزشث١خ إٌٛػ١خ  كليـــة :

      رىٌٕٛٛع١ب اٌزؼ١ٍُ ـم:ـقســ

 

 ( الدكتوراه -الماجستٌر المسجلٌن ) لطالبل للسادة المشرفٌن التقرٌر السنوي
  2009    / 2008للعام الجامعً    

 -بٌانات الطالب :



 آ٠بد فٛصٜ أؽّذ غضاٌخ   ــــم:ساال
 ِؼ١ذح ثبٌى١ٍخ   ة:ـــالوظٌف

  18/12/2006 تارٌخ التعٌن فً وظٌفة معٌد :
 تارٌخ التعٌن فً وظٌفة مدرس مساعد :    

  اٌزشث١خإٌٛػ١خ فٝ ماجستٌر الدرجة المسجل علٌها
 11/3/2009 : ارٌـخ التسجٌلتـ             2008دٚسح أوزٛثش:  تــارٌـخ القٌــد
  رىٌٕٛٛع١ب اٌزؼ١ٍُ      :  التخصـــــص

ثشٔبِظ ِؾبوبح وّج١ٛرشٜ ٌز١ّٕخ ثؼغ اٌّٙبساد اٌؾ١بر١خ ٌذٜ اٌزال١ِز  ١ٍخػ: فبالرسالة باللغة العربٌة عنوان
 .اٌّزبٌخش٠ٓ ػم١ٍب اٌمبث١ٍٓ ٌٍزؼٍُ  

 ـــــــــــــــــــــــــــــ: ــــــــــــــ خطـة البحـث
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 -:التقــرٌــر
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 مالحظات معدل اإلنجاز طبٌعة اإلنجاز الســـنة

  %                        األولـــً
  %                        الثاوٌـــة
  %                        الثالثـــــة
  %                        الرابلــــة
  %                        الخامســــة

 -:السنة األولـً  
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 -:السـنة الثانٌـة 
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 

 -:  السـنة الثالثـة
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 -: السـنة الرابعـة 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 -: السـنة الخامسـة 
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 -: ف تـوقٌـع لجنـة اإلشرا



 
 انتـٌقيـع االســــــى م

   مجدى دمحم الدسوقى  أ.د/ 1

  د/عبد القادر صالح 0م0أ 2

  /ٌسرٌة عبد الحمٌدد 3

4   

5   
 
 رأي مجلس القسم بجلسته المنعقدة بتارٌخ       /     /      -

 سئيس انقسى          ) مـوافــق   /  غٌـر مـوافــق (                                            
 

  (                    /د0أ)                                                                            
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 رأي لجنة الدراسات العلٌا بجلستها المنعقدة بتارٌخ      /      / -
 ) مــوافــق  /  غٌـر مــوافــق (     

 ًكيم انكهيت نهذساسبث انعهيب ًانبحٌث
 

  (يجذٍ دمحم انذسٌقَ/د0أ)                                                          

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 خ        /      /رأي مجلس الكلٌة بجلسته المنعقدة بتارٌ -
 ) مــوافــق  /  غٌـر مــوافــق (  

 عًيـــــذ انكهيــت                                                                                      
 

 (عهَ بذًٍ سطبص/د0أ) 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 الدراسات العلٌا والبحوث بجلسته المنعقدة بتارٌخ      /     /رأي مجلس  -

 ٌس الجامعةــنائب رئ                                                          
 ا والبحوثـــات العلٌـــللدراس                                                       

 
 (0د/ 0) أ                                                           

        ( دراسات علٌا 15نموذج  )                                   امعــة المنوفٌـة ج

                                                                                                                               اٌزشث١خ إٌٛػ١خ  كليـــة :

      رىٌٕٛٛعب اٌزؼ١ٍُ ـم:ـقســ

 

 ( الدكتوراه -الماجستٌر المسجلٌن ) لطالبل للسادة المشرفٌن التقرٌر السنوي
  2009    / 2008للعام الجامعً    

 -بٌانات الطالب :
 ثغّخ ػجذ اٌّؾغٓ ػجذ اٌٍط١ف اٌؼمجبٜٚ   ــــم:ساال

 ِؼ١ذح ثبٌى١ٍخ   ة:ـــالوظٌف
 27/4/2006 التعٌن فً وظٌفة معٌد :تارٌخ 

 تارٌخ التعٌن فً وظٌفة مدرس مساعد :    
  اٌزشث١خإٌٛػ١خ فٝ ماجستٌر الدرجة المسجل علٌها

 11/2/2009 : تـارٌـخ التسجٌل             2008دٚسح أوزٛثش:  تــارٌـخ القٌــد
  رىٌٕٛٛع١ب اٌزؼ١ٍُ      :  التخصـــــص



: أصش اخزالف ّٔؾ اٌزؼٍُ اٌفشدٜ ٚاٌزؼبٚٔٝ فٝ ث١ئخ اٌزؼٍُ اٌز١ٌٛفٝ ػٍٝ ر١ّٕخ عربٌةالرسالة باللغة ال عنوان
 ِٙبساد ط١بٔخ اٌؾبعت ا٢ٌٝ ٌذٜ ؽالة شؼجخ رىٌٕٛٛع١ب اٌزؼ١ٍُ  .

 ـــــــــــــــــــــــــــــ: ــــــــــــــ خطـة البحـث
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 -:التقــرٌــر
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 مالحظات معدل اإلنجاز طبٌعة اإلنجاز الســـنة

  %                        األولـــً
  %                        الثاوٌـــة
  %                        الثالثـــــة
  %                        الرابلــــة
  %                        الخامســــة

 -:السنة األولـً  
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 -:السـنة الثانٌـة 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 
 -:  السـنة الثالثـة

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 -: السـنة الرابعـة 
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 -: السـنة الخامسـة 
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 -: تـوقٌـع لجنـة اإلشراف 
 

 انتـٌقيـع االســــــى م

  د/عبد القادر صالح0م0أ 1

  د/ أمانى عبد المقصود0أ 2

  ٌسرٌة عبد الحمٌدد/ 3

4   

5   



 
 رأي مجلس القسم بجلسته المنعقدة بتارٌخ       /     /      -

 سئيس انقسى ) مـوافــق   /  غٌـر مـوافــق (                                                     
 

  (                      /د0أ)                                                                            
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 رأي لجنة الدراسات العلٌا بجلستها المنعقدة بتارٌخ      /      / -
 ) مــوافــق  /  غٌـر مــوافــق (     

 ًانبحٌثًكيم انكهيت نهذساسبث انعهيب 
 

  (يجذٍ دمحم انذسٌقَ/د0أ)                                                          

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 رأي مجلس الكلٌة بجلسته المنعقدة بتارٌخ        /      / -
 ) مــوافــق  /  غٌـر مــوافــق (  

 عًيـــــذ انكهيــت                                                                                      
 

 (عهَ بذًٍ سطبص/د0أ) 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 رأي مجلس الدراسات العلٌا والبحوث بجلسته المنعقدة بتارٌخ      /     / -

 ٌس الجامعةــنائب رئ                                                          
 ا والبحوثـــات العلٌـــللدراس                                                       

 
 (0د/ 0) أ                                                           

        ( دراسات علٌا 15نموذج  )                                   جامعــة المنوفٌـة 

                                                                                                                               اٌزشث١خ إٌٛػ١خ  كليـــة :

  اإللزظبد إٌّضٌٝ     ـم:ـقســ

 

 ( الدكتوراه -الماجستٌر المسجلٌن ) لطالبل للسادة المشرفٌن ويالتقرٌر السن
  2009    / 2008للعام الجامعً    

 -بٌانات الطالب :
    : رشا على أحمد منصور  ــــمساال

 ال رؼًّ  ة:ـــالوظٌف
 تارٌخ التعٌن فً وظٌفة معٌد :

 تارٌخ التعٌن فً وظٌفة مدرس مساعد :    
  اٌزشث١خإٌٛػ١خ فٝ جستٌرما الدرجة المسجل علٌها

  8/4/2009: تـارٌـخ التسجٌل             2008دٚسح أوزٛثش:  تــارٌـخ القٌــد
  اإللزظبد إٌّضٌٝ     :  التخصـــــص

دساعخ ِمبسٔخ ٌٍٛػٝ اٌغزائٝ ٌٍطبٌجبد و١ٍخ اٌزشث١خ إٌٛػ١خ ٚأصش رٌه ػٍٝ  الرسالة باللغة العربٌة عنوان
 ؽبٌزٙب اٌغزائ١خ .

 ـــــــــــــــــــــــــــــ: ــــــــــــــ ة البحـثخطـ
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ



 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 -:التقــرٌــر

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 مالحظات معدل اإلنجاز طبٌعة اإلنجاز الســـنة

  %                        األولـــً
  %                        الثاوٌـــة
  %                        الثالثـــــة
  %                        الرابلــــة
  %                        الخامســــة

 -:السنة األولـً  
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 -:السـنة الثانٌـة 
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 
 -:  السـنة الثالثـة

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 -: السـنة الرابعـة 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 -: السـنة الخامسـة 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 -: تـوقٌـع لجنـة اإلشراف 

 
 انتـٌقيـع االســــــى م

  أ.د/ عزة زهٌر السٌد قورة  1

  د/ ٌحٌى عبد المنعم عبد الهادى0م0أ 2

  د/ منى ابراهٌم دمحم 3

4   

5   
 
 رأي مجلس القسم بجلسته المنعقدة بتارٌخ       /     /      -

 سئيس انقسى ) مـوافــق   /  غٌـر مـوافــق (                                                     
 

  عهَ بذًٍ سطبص( /د0أ)                                                                            
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 الدراسات العلٌا بجلستها المنعقدة بتارٌخ      /      /رأي لجنة  -
 ) مــوافــق  /  غٌـر مــوافــق (     

 ًكيم انكهيت نهذساسبث انعهيب ًانبحٌث
 



  (يجذٍ دمحم انذسٌقَ/د0أ)                                                          

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 رأي مجلس الكلٌة بجلسته المنعقدة بتارٌخ        /      / -
 ) مــوافــق  /  غٌـر مــوافــق (  

 عًيـــــذ انكهيــت                                                                                      
 

 (عهَ بذًٍ سطبص/د0أ) 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 رأي مجلس الدراسات العلٌا والبحوث بجلسته المنعقدة بتارٌخ      /     / -

 ٌس الجامعةــنائب رئ                                                          
 ا والبحوثـــات العلٌـــللدراس                                                       

 
 (0د/ 0) أ                                                           

 

 

        ( دراسات علٌا 15نموذج  )                                   جامعــة المنوفٌـة 

                                                                                                                               اٌزشث١خ إٌٛػ١خ  كليـــة :

  اإللزظبد إٌّضٌٝ     ـم:ـقســ

 

 ( الدكتوراه -الماجستٌر المسجلٌن ) لطالبل للسادة المشرفٌن التقرٌر السنوي
  2009    / 2008للعام الجامعً    

 -بٌانات الطالب :
      د المجٌد موصورسالم ملوض عب:  ــــمساال

 ِذسط ثئداسح أشّْٛ اٌزؼ١ّ١١ٍخ  ة:ـــالوظٌف
 تارٌخ التعٌن فً وظٌفة معٌد :

 تارٌخ التعٌن فً وظٌفة مدرس مساعد :    
  اٌزشث١خإٌٛػ١خ فٝ ماجستٌر الدرجة المسجل علٌها

 13/5/2009:  تـارٌـخ التسجٌل             2008دٚسح أوزٛثش:  تــارٌـخ القٌــد
  اإللزظبد إٌّضٌٝ     :  صـــــصالتخ

  0: ٚػٝ اٌّشا٘م١ٓ ثبعزخذاِبد األٔزشٔذ ٚػاللزخ ثبٌم١ُ األعش٠خ ٌذ٠ُٙ  الرسالة باللغة العربٌة عنوان
 ـــــــــــــــــــــــــــــ: ــــــــــــــ خطـة البحـث

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 -:التقــرٌــر
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 مالحظات معدل اإلنجاز طبٌعة اإلنجاز الســـنة

  %                        األولـــً
  %                        الثاوٌـــة



  %                        الثالثـــــة
  %                        الرابلــــة
  %                        الخامســــة

 -:السنة األولـً  
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 -:السـنة الثانٌـة 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 
 

 -:  السـنة الثالثـة
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 -: السـنة الرابعـة 
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 -: السـنة الخامسـة 
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 -: تـوقٌـع لجنـة اإلشراف 
 

 انتـٌقيـع االســــــى م

  أ.د/ نعمة مصطفى رقبان  1

  لسٌد مباركد/ عادل ا0أ 2

  د/دمحم فإاد زٌد 3

4   

5   
 
 رأي مجلس القسم بجلسته المنعقدة بتارٌخ       /     /      -

 سئيس انقسى ) مـوافــق   /  غٌـر مـوافــق (                                                     
 

  عهَ بذًٍ سطبص( /د0أ)                                                                            
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 رأي لجنة الدراسات العلٌا بجلستها المنعقدة بتارٌخ      /      / -
 ) مــوافــق  /  غٌـر مــوافــق (     

 ًكيم انكهيت نهذساسبث انعهيب ًانبحٌث
 

  (يجذٍ دمحم انذسٌقَ/د0أ)                                                          

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 رأي مجلس الكلٌة بجلسته المنعقدة بتارٌخ        /      / -
 ) مــوافــق  /  غٌـر مــوافــق (  

 عًيـــــذ انكهيــت                                                                                      
 

 (عهَ بذًٍ سطبص/د0أ) 



 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 رأي مجلس الدراسات العلٌا والبحوث بجلسته المنعقدة بتارٌخ      /     / -

 ٌس الجامعةــنائب رئ                                                          
 ا والبحوثـــات العلٌـــللدراس                                                       

 
 (0د/ 0) أ                                                           

 
        ( دراسات علٌا 15نموذج  )                                   جامعــة المنوفٌـة 

                                                                                                                               اٌزشث١خ إٌٛػ١خ  كليـــة :

  اإللزظبد إٌّضٌٝ     ـم:ـقســ

 

 ( الدكتوراه -الماجستٌر المسجلٌن ) لطالبل للسادة المشرفٌن التقرٌر السنوي
  2009    / 2008للعام الجامعً    

 -بٌانات الطالب :
    : فاطمة إسماعٌل دمحم أبو حجازى  ــــمساال

  : أخصائى ثان  بالكلٌةةـــالوظٌف
 تارٌخ التعٌن فً وظٌفة معٌد :

 تارٌخ التعٌن فً وظٌفة مدرس مساعد :    
  اٌزشث١خإٌٛػ١خ فٝ ماجستٌر الدرجة المسجل علٌها

 11/2/2009 تـارٌـخ التسجٌل             2008دٚسح أوزٛثش:  تــارٌـخ القٌــد
  اإللزظبد إٌّضٌٝ     :  التخصـــــص

دساعخ رأص١ش إٌّظفبد اٌظٕبػ١خ اٌّؾ١ٍخ ػٍٝ اٌخٛاص األدائ١خ ٌأللّشخ  الرسالة باللغة العربٌة عنوان
 0خ اٌظٛف١خ ٚاٌظٛف١خ اٌّخٍٛؽ

 ـــــــــــــــــــــــــــــ: ــــــــــــــ خطـة البحـث
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 -:التقــرٌــر
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 مالحظات معدل اإلنجاز طبٌعة اإلنجاز الســـنة

  %                        األولـــً
  %                        الثاوٌـــة
  %                        الثالثـــــة
  %                        الرابلــــة
  %                        الخامســــة

 -:السنة األولـً  
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ



 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 -:السـنة الثانٌـة 
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 
 -:  السـنة الثالثـة

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 -: السـنة الرابعـة 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 -: السـنة الخامسـة 
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 -: تـوقٌـع لجنـة اإلشراف 

 
 انتـٌقيـع االســــــى م

  أ.د/ على بدوى رصاص  1

  د/ رشدى على أحمد0أ 2

  د/ ٌحٌى عبد المنعم عبد الهادى0م0أ 3

4   

5   
 رأي مجلس القسم بجلسته المنعقدة بتارٌخ       /     /      

 سئيس انقسى ) مـوافــق   /  غٌـر مـوافــق (                                                     
 

  عهَ بذًٍ سطبص( /د0أ)                                                                            
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 دراسات العلٌا بجلستها المنعقدة بتارٌخ      /      /رأي لجنة ال -
 ) مــوافــق  /  غٌـر مــوافــق (     

 ًكيم انكهيت نهذساسبث انعهيب ًانبحٌث
 

  (يجذٍ دمحم انذسٌقَ/د0أ)                                                          

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 رأي مجلس الكلٌة بجلسته المنعقدة بتارٌخ        /      / -
 ) مــوافــق  /  غٌـر مــوافــق (  

 عًيـــــذ انكهيــت                                                                                      
 

 (عهَ بذًٍ سطبص/د0أ) 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 رأي مجلس الدراسات العلٌا والبحوث بجلسته المنعقدة بتارٌخ      /     / -

 ٌس الجامعةــنائب رئ                                                          
 ا والبحوثـــات العلٌـــللدراس                                                       

 



 (0د/ 0) أ                                                           
 
 

        ( دراسات علٌا 15نموذج  )                                   جامعــة المنوفٌـة 

                                                                                                                               اٌزشث١خ إٌٛػ١خ  كليـــة :

  اإللزظبد إٌّضٌٝ     ـم:ـقســ

 

 ( الدكتوراه -الماجستٌر المسجلٌن ) لطالبل للسادة المشرفٌن التقرٌر السنوي
  2009    / 2008للعام الجامعً    

 -بٌانات الطالب :
    د محمود  : فاطمة كامل شدٌ ــــمساال

  : مدرسة بإدارة أشمون التعلٌمٌةةـــالوظٌف
 تارٌخ التعٌن فً وظٌفة معٌد :

 تارٌخ التعٌن فً وظٌفة مدرس مساعد :    
  اٌزشث١خإٌٛػ١خ فٝ ماجستٌر الدرجة المسجل علٌها

 11/3/2009:  تـارٌـخ التسجٌل             2008دٚسح أوزٛثش:  تــارٌـخ القٌــد
  اإللزظبد إٌّضٌٝ     :  التخصـــــص

ػذ اٌغ١ّخ إٌبرغخ ػٓ رٕبٚي غزاء ٍِٛس  اٌجشٚثب٠ٛره: دساعخ رأص١ش ثىزش٠ب الرسالة باللغة العربٌة عنوان
  0فالرٛوغ١ٕبد ثبعزخذاَ ؽ١ٛأبد اٌزغبسة ثبأل

 ـــــــــــــــــــــــــــــ: ــــــــــــــ خطـة البحـث
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 -:التقــرٌــر
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 مالحظات معدل اإلنجاز طبٌعة اإلنجاز الســـنة

  %                        األولـــً
  %                        الثاوٌـــة
  %                        الثالثـــــة
  %                        الرابلــــة
  %                        الخامســــة

 -:السنة األولـً  
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 -:السـنة الثانٌـة 
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ



 
 -:  السـنة الثالثـة

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 -:  السـنة الرابعـة
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 -: السـنة الخامسـة 
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 -: تـوقٌـع لجنـة اإلشراف 
 

 انتـٌقيـع االســــــى م

   عزة زهٌر السٌد.د/ أ 1

   إبراهٌم حسن بدوى  د/0أ 2

  د/ ٌحٌى عبد المنعم عبد الهادى0م0أ 3

4   

5   
 رأي مجلس القسم بجلسته المنعقدة بتارٌخ       /     /      

 سئيس انقسى ) مـوافــق   /  غٌـر مـوافــق (                                                     
 

  عهَ بذًٍ سطبص( /د0أ)                                                                            
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 رأي لجنة الدراسات العلٌا بجلستها المنعقدة بتارٌخ      /      / -
 ق () مــوافــق  /  غٌـر مــوافــ     

 ًكيم انكهيت نهذساسبث انعهيب ًانبحٌث
 

  (يجذٍ دمحم انذسٌقَ/د0أ)                                                          

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 رأي مجلس الكلٌة بجلسته المنعقدة بتارٌخ        /      / -
 /  غٌـر مــوافــق (  ) مــوافــق  

 عًيـــــذ انكهيــت                                                                                      
 

 (عهَ بذًٍ سطبص/د0أ) 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 المنعقدة بتارٌخ      /     /رأي مجلس الدراسات العلٌا والبحوث بجلسته  -

 ٌس الجامعةــنائب رئ                                                          
 ا والبحوثـــات العلٌـــللدراس                                                       

 
 (0د/ 0) أ                                                           

 
 

        ( دراسات علٌا 15نموذج  )                                   جامعــة المنوفٌـة 

                                                                                                                               اٌزشث١خ إٌٛػ١خ  كليـــة :



  إللزظبد إٌّضٌٝ    ا ـم:ـقســ

 

 ( الدكتوراه -الماجستٌر المسجلٌن ) لطالبل للسادة المشرفٌن التقرٌر السنوي
  2009    / 2008للعام الجامعً    

 -بٌانات الطالب :
    : نرمٌن نبٌل محمود األسدودى  ــــمساال

  : مدرسة بإدارة أشمون التعلٌمٌةةـــالوظٌف
 تارٌخ التعٌن فً وظٌفة معٌد :

 تارٌخ التعٌن فً وظٌفة مدرس مساعد :    
  اٌزشث١خإٌٛػ١خ فٝ ماجستٌر الدرجة المسجل علٌها

 11/3/2009:  تـارٌـخ التسجٌل             2008دٚسح أوزٛثش:  تــارٌـخ القٌــد
  اإللزظبد إٌّضٌٝ     :  التخصـــــص

 –وز١ه ػذ ع١ّخ اٌّؼبدْ اٌضم١ٍخ )اٌشطبص : دساعخ رأص١ش ثىزش٠ب ؽّغ اٌال الرسالة باللغة العربٌة عنوان
   0اٌىبد١َِٛ( ثبعزخذاَ ؽ١ٛأبد اٌزغبسة 

 ـــــــــــــــــــــــــــــ: ــــــــــــــ خطـة البحـث
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 -:التقــرٌــر
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 مالحظات معدل اإلنجاز طبٌعة اإلنجاز الســـنة

  %                        األولـــً
  %                        الثاوٌـــة
  %                        الثالثـــــة
  %                        الرابلــــة
  %                        الخامســــة

 -:السنة األولـً  
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 -:لثانٌـة السـنة ا
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 
 -:  السـنة الثالثـة

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 -: السـنة الرابعـة 
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ



 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 -: السـنة الخامسـة 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 -: تـوقٌـع لجنـة اإلشراف 
 انتـٌقيـع االســــــى م

  أ.د/ عزة زهٌر السٌد   1

  د/ ابراهٌم حسن بدوى0أ 2

  د/ أبو بكر سالم عبد الفتاح0أ 3

4   

5   
 رأي مجلس القسم بجلسته المنعقدة بتارٌخ       /     /      

 سئيس انقسى ) مـوافــق   /  غٌـر مـوافــق (                                                     
 

  عهَ بذًٍ سطبص( /د0أ)                                                                            
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 رأي لجنة الدراسات العلٌا بجلستها المنعقدة بتارٌخ      /      / -
 ) مــوافــق  /  غٌـر مــوافــق (     

 ًكيم انكهيت نهذساسبث انعهيب ًانبحٌث
 

  (يجذٍ دمحم انذسٌقَ/د0أ)                                                          

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 رأي مجلس الكلٌة بجلسته المنعقدة بتارٌخ        /      / -
 ) مــوافــق  /  غٌـر مــوافــق (  

 عًيـــــذ انكهيــت                                                                                      
 

 (عهَ بذًٍ سطبص/د0أ) 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 رأي مجلس الدراسات العلٌا والبحوث بجلسته المنعقدة بتارٌخ      /     / -

 ٌس الجامعةــنائب رئ                                                          
 ا والبحوثـــات العلٌـــللدراس                                                       

 
 (0د/ 0) أ                                                           

 
 

        ( دراسات علٌا 15نموذج  )                                   جامعــة المنوفٌـة 

                                                                                                                               اٌزشث١خ إٌٛػ١خ  يـــة :كل

  اإللزظبد إٌّضٌٝ     ـم:ـقســ

 

 ( الدكتوراه -الماجستٌر المسجلٌن ) لطالبل للسادة المشرفٌن التقرٌر السنوي
  2009    / 2008لعام الجامعً    ل

 -بٌانات الطالب :
 ٘جٗ ؽغٓ دمحم اثشا١ُ٘  : ــــمساال

 باحث شئون تللٌم كلٌة املتصاد الموزلى ج المووفٌة: ةـــالوظٌف



 تارٌخ التعٌن فً وظٌفة معٌد :
 تارٌخ التعٌن فً وظٌفة مدرس مساعد :    

  خاٌزشث١خإٌٛػ١ فٝ ماجستٌر الدرجة المسجل علٌها
 8/4/2009 تـارٌـخ التسجٌل             2008دٚسح أوزٛثش:  تــارٌـخ القٌــد
  اإللزظبد إٌّضٌٝ     :  التخصـــــص

إِىب١ٔخ األعزفبدح ِٓ دِظ أعب١ٌت اٌزطش٠ض ٚخبِبد اٌزطش٠ض ٌٍّالثظ الصشاء  : الرسالة باللغة العربٌة عنوان
  0اٌم١ّخ اٌغّب١ٌخ
 ــــــــــــــــــــــــــــــــ: ـــــــــــ خطـة البحـث

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 -:التقــرٌــر
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 مالحظات معدل اإلنجاز طبٌعة اإلنجاز الســـنة

  %                        األولـــً
  %                        الثاوٌـــة
  %                        ــــةالثالثـ

  %                        الرابلــــة
  %                        الخامســــة

 -:السنة األولـً  
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 -:السـنة الثانٌـة 
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 
 -:  السـنة الثالثـة

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 -: السـنة الرابعـة 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 -: السـنة الخامسـة 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 -: تـوقٌـع لجنـة اإلشراف 
 انتـٌقيـع االســــــى م

  أ.د/ على بدوى رصاص  1



  د/ رشدى على أحمد0أ 2

3   

4   

5   
 رأي مجلس القسم بجلسته المنعقدة بتارٌخ       /     /      

 سئيس انقسى        ) مـوافــق   /  غٌـر مـوافــق (                                              
 

  عهَ بذًٍ سطبص( /د0أ)                                                                            
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 رأي لجنة الدراسات العلٌا بجلستها المنعقدة بتارٌخ      /      / -
 افــق  /  غٌـر مــوافــق () مــو     

 ًكيم انكهيت نهذساسبث انعهيب ًانبحٌث
 

  (يجذٍ دمحم انذسٌقَ/د0أ)                                                          

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 /      / رأي مجلس الكلٌة بجلسته المنعقدة بتارٌخ        -
 ) مــوافــق  /  غٌـر مــوافــق (  

 عًيـــــذ انكهيــت                                                                                      
 

 (عهَ بذًٍ سطبص/د0أ) 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 العلٌا والبحوث بجلسته المنعقدة بتارٌخ      /     / رأي مجلس الدراسات -

 ٌس الجامعةــنائب رئ                                                          
 ا والبحوثـــات العلٌـــللدراس                                                       

 
 (0د/ 0) أ                                                           

 
 
 

        ( دراسات علٌا 15نموذج  )                                   جامعــة المنوفٌـة 

                                                                                                                               اٌزشث١خ إٌٛػ١خ  كليـــة :

  اإللزظبد إٌّضٌٝ     ـم:ـقســ

 

 ( الدكتوراه -الماجستٌر المسجلٌن ) لطالبل للسادة المشرفٌن التقرٌر السنوي
  2009    / 2008للعام الجامعً    

 -بٌانات الطالب :
  سلٌمان عطٌة الحسٌنى: هبه  ــــمساال

  ال تعمل :ةـــالوظٌف
 تارٌخ التعٌن فً وظٌفة معٌد :

 تارٌخ التعٌن فً وظٌفة مدرس مساعد :    
  اٌزشث١خإٌٛػ١خ فٝ ماجستٌر الدرجة المسجل علٌها

 13/5/2009 : تـارٌـخ التسجٌل             2008دٚسح أوزٛثش:  تــارٌـخ القٌــد
  اإللزظبد إٌّضٌٝ     :  التخصـــــص

 0ىزش١ٔٚخ ٚػاللزٙب ثبداسح شئْٛ إٌّضي سثٗ األعشح ٔؾٛ اٌظؾف اإلٌ اتجاهالرسالة باللغة العربٌة عنوان



 ـــــــــــــــــــــــــــــ: ــــــــــــــ خطـة البحـث
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 -:التقــرٌــر
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 مالحظات معدل اإلنجاز طبٌعة اإلنجاز الســـنة

  %                        األولـــً
  %                        الثاوٌـــة
  %                        الثالثـــــة
  %                        الرابلــــة
  %                        الخامســــة

 -:السنة األولـً  
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 -:السـنة الثانٌـة 
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 
 -:  السـنة الثالثـة

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 -: السـنة الرابعـة 
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 -: السـنة الخامسـة 
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 -: تـوقٌـع لجنـة اإلشراف 
 

 انتـٌقيـع االســــــى م

  أ.د/نعمة مصطفى رقبان  1

  د/ دمحم فإاد زٌد 2

3   

4   

5   
 رأي مجلس القسم بجلسته المنعقدة بتارٌخ       /     /      

 سئيس انقسى ) مـوافــق   /  غٌـر مـوافــق (                                                     



 

  عهَ بذًٍ سطبص( /د0أ)                                                                            
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 لدراسات العلٌا بجلستها المنعقدة بتارٌخ      /      /رأي لجنة ا -
 ) مــوافــق  /  غٌـر مــوافــق (     

 ًكيم انكهيت نهذساسبث انعهيب ًانبحٌث
 

  (يجذٍ دمحم انذسٌقَ/د0أ)                                                          

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 رأي مجلس الكلٌة بجلسته المنعقدة بتارٌخ        /      / -
 ) مــوافــق  /  غٌـر مــوافــق (  

 عًيـــــذ انكهيــت                                                                                      
 

 (عهَ بذًٍ سطبص/د0أ) 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 رأي مجلس الدراسات العلٌا والبحوث بجلسته المنعقدة بتارٌخ      /     / -

 ٌس الجامعةــنائب رئ                                                          
 ا والبحوثـــات العلٌـــللدراس                                                       

 
 (0د/ 0) أ                                                           

 
 

        ( دراسات علٌا 15نموذج  )                                   جامعــة المنوفٌـة 

                                                                                                                               اٌزشث١خ إٌٛػ١خ  كليـــة :

  اإللزظبد إٌّضٌٝ     ـم:ـقســ

 

 ( الدكتوراه -الماجستٌر المسجلٌن ) لطالبل للسادة المشرفٌن التقرٌر السنوي
  2009    / 2008للعام الجامعً    

 -بٌانات الطالب :
     عبد هللا هدى صالح أمٌن:  ــــمساال

 م تلمل: ةـــالوظٌف
 تارٌخ التعٌن فً وظٌفة معٌد :

 تارٌخ التعٌن فً وظٌفة مدرس مساعد :    
  اٌزشث١خإٌٛػ١خ فٝ ماجستٌر الدرجة المسجل علٌها

 8/4/2009:  تـارٌـخ التسجٌل             2008دٚسح أوزٛثش:  تــارٌـخ القٌــد
    اإللزظبد إٌّضٌٝ   :  التخصـــــص

 ( ػبَ 19: 13دٚس اإلػالٔبد اٌز١ٍفض١ٔٛ٠خ ػٍٝ أّٔبؽ اٌغزاء ػٕذ اٌّشا٘م١ٓ )  الرسالة باللغة العربٌة عنوان
 ـــــــــــــــــــــــــــــ: ــــــــــــــ خطـة البحـث

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ



 -:التقــرٌــر
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 مالحظات معدل اإلنجاز طبٌعة اإلنجاز الســـنة

  %                        األولـــً
  %                        الثاوٌـــة
  %                        الثالثـــــة
  %                        الرابلــــة
  %                        الخامســــة

 -: السنة األولـً 
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 -:السـنة الثانٌـة 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 
 -:  ـنة الثالثـةالس

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 -: السـنة الرابعـة 
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 -: السـنة الخامسـة 
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 -: تـوقٌـع لجنـة اإلشراف 
 انتـٌقيـع االســــــى م

   عزة زهٌر السٌدأ.د/  1

  هناء السٌد دمحم علىد/ 0أ 2

  ٌد مناع جاد الرب/ سع د0م0أ 3

4   

5   
 رأي مجلس القسم بجلسته المنعقدة بتارٌخ       /     /      

 سئيس انقسى ) مـوافــق   /  غٌـر مـوافــق (                                                     
 

  عهَ بذًٍ سطبص( /د0أ)                                                                            
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 رأي لجنة الدراسات العلٌا بجلستها المنعقدة بتارٌخ      /      / -
 ) مــوافــق  /  غٌـر مــوافــق (     

 ًكيم انكهيت نهذساسبث انعهيب ًانبحٌث
 

  (يجذٍ دمحم انذسٌقَ/د0أ)                                                          

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 رأي مجلس الكلٌة بجلسته المنعقدة بتارٌخ        /      / -



 ) مــوافــق  /  غٌـر مــوافــق (  

 عًيـــــذ انكهيــت                                                                                      
 

 (عهَ بذًٍ سطبص/د0أ) 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 رأي مجلس الدراسات العلٌا والبحوث بجلسته المنعقدة بتارٌخ      /     / -

 ٌس الجامعةــنائب رئ                                                          
 ا والبحوثـــات العلٌـــللدراس                                                       

 
 (0د/ 0) أ                                                           

 
 
 

        ( دراسات علٌا 15 نموذج  )                                  جامعــة المنوفٌـة 

                                                                                                                               اٌزشث١خ إٌٛػ١خ  كليـــة :

      االػالَ اٌزشثٜٛ ـم:ـقســ

 

 ( الدكتوراه -الماجستٌر )المسجلٌن  لطالبل للسادة المشرفٌن التقرٌر السنوي
  2009    / 2008للعام الجامعً    

 -بٌانات الطالب :
 ِشٚح ػجذ اٌؼ١ٍُ صالث١خ :  ــــمساال

 : معٌده  ةـــالوظٌف
    27/4/2006 تارٌخ التعٌن فً وظٌفة معٌد :

 تارٌخ التعٌن فً وظٌفة مدرس مساعد :  
  اٌزشث١خإٌٛػ١خ فٝ ماجستٌر الدرجة المسجل علٌها

 18/3/2009:  تـارٌـخ التسجٌل             2008دٚسح أوزٛثش:  تــارٌـخ القٌــد
      امعالم التربوى  التخصـــــص

اٌزؾذ٠بد اٌزٝ ٠ٛاعٙٙب اٌّغشػ اٌّظشٜ فٝ ظً أزشبس اٌفؼبئ١بد )دساعخ  : الرسالة باللغة العربٌة عنوان
 رطج١م١خ ( 

 ـــــــــــــــــــــــــــــ: ــــــــــــــ خطـة البحـث
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 -:التقــرٌــر
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 مالحظات معدل اإلنجاز طبٌعة اإلنجاز الســـنة

  %                        األولـــً
  %                        الثاوٌـــة



  %                        الثالثـــــة
  %                        الرابلــــة
  %                        الخامســــة

 -:السنة األولـً  
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 -:السـنة الثانٌـة 
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 
 -:  السـنة الثالثـة

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 -: السـنة الرابعـة 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 -: السـنة الخامسـة 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 -: تـوقٌـع لجنـة اإلشراف 
 انتـٌقيـع االســــــى م

   صطفى حشٌشمأ.د/  1

2   

3   

4   

5   
 رأي مجلس القسم بجلسته المنعقدة بتارٌخ       /     /      

 سئيس انقسى ) مـوافــق   /  غٌـر مـوافــق (                                                     
 

  (                  /د0أ)                                                                            
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 رأي لجنة الدراسات العلٌا بجلستها المنعقدة بتارٌخ      /      / -
 ) مــوافــق  /  غٌـر مــوافــق (     

 ًكيم انكهيت نهذساسبث انعهيب ًانبحٌث
 

  (يجذٍ دمحم انذسٌقَ/د0أ)                                                          

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 رأي مجلس الكلٌة بجلسته المنعقدة بتارٌخ        /      / -
 ) مــوافــق  /  غٌـر مــوافــق (  

 عًيـــــذ انكهيــت                                                                                      
 

 (عهَ بذًٍ سطبص/د0أ) 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 رأي مجلس الدراسات العلٌا والبحوث بجلسته المنعقدة بتارٌخ      /     / -

 ٌس الجامعةــنائب رئ                                                          



 ا والبحوثـــات العلٌـــللدراس                                                       
 

 (0د/ 0) أ                                                           
 
 
 

        ( دراسات علٌا 15نموذج  )                                   جامعــة المنوفٌـة 

                                                                                                                               اٌزشث١خ إٌٛػ١خ  كليـــة :

  االػالَ اٌزشثٜٛ     ـم:ـقســ

 

 ( الدكتوراه -الماجستٌر لمسجلٌن )ا لطالبل للسادة المشرفٌن التقرٌر السنوي
  2009    / 2008للعام الجامعً    

 -بٌانات الطالب :
  ٘شبَ سشذٜ ِؾّٛد ػٍٝ:  ــــمساال

  : معٌد ةـــالوظٌف
    27/4/2006 تارٌخ التعٌن فً وظٌفة معٌد :

 تارٌخ التعٌن فً وظٌفة مدرس مساعد :  
  ػ١خاٌزشث١خإٌٛ فٝ ماجستٌر الدرجة المسجل علٌها

 18/3/2009: تـارٌـخ التسجٌل             2008دٚسح أوزٛثش:  تــارٌـخ القٌــد
      امعالم التربوى  التخصـــــص

: رؼشع اٌشجبة اٌغبِؼٝ الؽذاس اٌؼٕف اٌغ١بعٝ فٝ اٌظؾف ٚاٌز١ٍفض٠ْٛ  الرسالة باللغة العربٌة عنوان
 ٚػاللزٗ ثمٍك اٌّغزمجً  ٌذ٠ُٙ

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ: ـــــــ خطـة البحـث
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 -:التقــرٌــر
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 مالحظات معدل اإلنجاز طبٌعة اإلنجاز الســـنة

  %                        األولـــً
  %                        الثاوٌـــة

  %                        الثـــــةالث
  %                        الرابلــــة
  %                        الخامســــة

 -:السنة األولـً  
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ



 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 -:السـنة الثانٌـة 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 

 -:  السـنة الثالثـة
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 -: السـنة الرابعـة 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 -: السـنة الخامسـة 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 -: تـوقٌـع لجنـة اإلشراف 
 تـٌقيـعان االســــــى م

   مجدى دمحم الدسوقى أ.د/  1

  د/ دعاء فكرى عبد هللا 2

3   

4   

5   
 رأي مجلس القسم بجلسته المنعقدة بتارٌخ       /     /      

 سئيس انقسى ) مـوافــق   /  غٌـر مـوافــق (                                                     
 

  (                  /د0أ)                                                                            
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 رأي لجنة الدراسات العلٌا بجلستها المنعقدة بتارٌخ      /      / -
 ) مــوافــق  /  غٌـر مــوافــق (     

 نهذساسبث انعهيب ًانبحٌث ًكيم انكهيت
 

  (يجذٍ دمحم انذسٌقَ/د0أ)                                                          

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 رأي مجلس الكلٌة بجلسته المنعقدة بتارٌخ        /      / -
 فــق () مــوافــق  /  غٌـر مــوا  

 عًيـــــذ انكهيــت                                                                                      
 

 (عهَ بذًٍ سطبص/د0أ) 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 /     /      رأي مجلس الدراسات العلٌا والبحوث بجلسته المنعقدة بتارٌخ -

 ٌس الجامعةــنائب رئ                                                          
 سب ٚاٌجؾٛـــبد اٌؼ١ٍـــٌٍذساع                                                       

 

 (0د/ 0) أ   

 
 
 

 



 

        ( دراسات علٌا 15 نموذج  )                                  جامعــة المنوفٌـة 

                                                                                                                               اٌزشث١خ إٌٛػ١خ  كليـــة :

  االػالَ اٌزشثٜٛ     ـم:ـقســ

 

 ( الدكتوراه -الماجستٌر )المسجلٌن  لطالبل للسادة المشرفٌن التقرٌر السنوي
  2009    / 2008للعام الجامعً    

 -بٌانات الطالب :
 دمحم ػجذ اٌؾ١ٍُ اٌغ١ذ عشٚس :  ــــمساال

 : معٌد  ةـــالوظٌف
 21/3/2007تارٌخ التعٌن فً وظٌفة معٌد 

 تارٌخ التعٌن فً وظٌفة مدرس مساعد :  
  اٌزشث١خإٌٛػ١خ فٝ ماجستٌر الدرجة المسجل علٌها

 18/3/2009 تـارٌـخ التسجٌل             2008دٚسح أوزٛثش:  ــارٌـخ القٌــدت
      امعالم التربوى  التخصـــــص

االػذاد األوبد٠ّٝ ألخظبئٝ اٌّغشػ اٌّذسعٝ فٝ ػٛء ِؼب١٠ش اٌغٛدح :  الرسالة باللغة العربٌة عنوان
 ٚاالػزّبد )دساعخ رم١ّ٠ٛخ ( 

 ـــــــــــــــــــــــــــــ: ــــــــــــــ خطـة البحـث
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 -:التقــرٌــر
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 مالحظات معدل اإلنجاز طبٌعة اإلنجاز الســـنة

  %                        األولـــً
  %                        الثاوٌـــة
  %                        ةالثالثـــــ
  %                        الرابلــــة
  %                        الخامســــة

 -:السنة األولـً  
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 -:السـنة الثانٌـة 
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 
 -:  السـنة الثالثـة

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ



 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 -: السـنة الرابعـة 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 -: السـنة الخامسـة 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 -: تـوقٌـع لجنـة اإلشراف 
 انتـٌقيـع االســــــى م

  مصطفى حشٌش أ.د/  1

2   

3   

4   

5   
 رأي مجلس القسم بجلسته المنعقدة بتارٌخ       /     /      

 سئيس انقسى ) مـوافــق   /  غٌـر مـوافــق (                                                     
 

  (                  /د0أ)                                                                            
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 رأي لجنة الدراسات العلٌا بجلستها المنعقدة بتارٌخ      /      / -
 ) مــوافــق  /  غٌـر مــوافــق (     

 ًكيم انكهيت نهذساسبث انعهيب ًانبحٌث
 

  (يجذٍ دمحم انذسٌقَ/د0أ)                                                          

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 رأي مجلس الكلٌة بجلسته المنعقدة بتارٌخ        /      / -
 ) مــوافــق  /  غٌـر مــوافــق (  

 عًيـــــذ انكهيــت                                                                                      
 

 (عهَ بذًٍ سطبص/د0أ) 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 رأي مجلس الدراسات العلٌا والبحوث بجلسته المنعقدة بتارٌخ      /     / -

 ٌس الجامعةــنائب رئ                                                          
 ا والبحوثـــات العلٌـــللدراس                                                       

 
 (0د/ 0) أ                                                           

 
0 

        ( دراسات علٌا 15نموذج  )                                   جامعــة المنوفٌـة 

                                                                                                                               اٌزشث١خ إٌٛػ١خ  كليـــة :

  االػالَ اٌزشثٜٛ     ـم:ـقســ

 

 ( الدكتوراه -الماجستٌر المسجلٌن ) لطالبل للسادة المشرفٌن التقرٌر السنوي
  2009    / 2008للعام الجامعً    



 -بٌانات الطالب :
  رشا ابراهٌم عبد السمٌع طاحون  ــــمساال

 : معٌده  ةـــالوظٌف
 21/3/2007 تارٌخ التعٌن فً وظٌفة معٌد

 تارٌخ التعٌن فً وظٌفة مدرس مساعد :  
  اٌزشث١خإٌٛػ١خ ٝف ماجستٌر الدرجة المسجل علٌها

 18/3/2009: تـارٌـخ التسجٌل             2008دٚسح أوزٛثش:  تــارٌـخ القٌــد
      امعالم التربوى  التخصـــــص

 : اٌّؼبٌغخ اٌظؾف١خ ٌمؼ١خ اٌؼٕف فٝ اٌّؤعغبد اٌزؼ١ّ١ٍخ )دساعخ رؾ١ٍ١ٍخ( الرسالة باللغة العربٌة عنوان
 ـــــــــــــــــــــــــــــ: ــــــــــــــ خطـة البحـث

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 -:التقــرٌــر
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 مالحظات معدل اإلنجاز طبٌعة اإلنجاز الســـنة

  %                        األولـــً
  %                        الثاوٌـــة
  %                        الثالثـــــة
  %                        الرابلــــة
  %                        الخامســــة

 -:السنة األولـً  
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 -:السـنة الثانٌـة 
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 

 -:  السـنة الثالثـة
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 -: السـنة الرابعـة 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 -: السـنة الخامسـة 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 -: تـوقٌـع لجنـة اإلشراف 
 انتـٌقيـع االســــــى م



  أ.د/ هناء السٌد دمحم  1

  د/دعاء فكرى عبد هللا 2

3   

4   

5   
 رأي مجلس القسم بجلسته المنعقدة بتارٌخ       /     /      

 سئيس انقسى ) مـوافــق   /  غٌـر مـوافــق (                                                     
 

  (                  /د0أ)                                                                            
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 رأي لجنة الدراسات العلٌا بجلستها المنعقدة بتارٌخ      /      / -
 ) مــوافــق  /  غٌـر مــوافــق (     

 ب ًانبحٌثًكيم انكهيت نهذساسبث انعهي
 

  (يجذٍ دمحم انذسٌقَ/د0أ)                                                          

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 رأي مجلس الكلٌة بجلسته المنعقدة بتارٌخ        /      / -
 ) مــوافــق  /  غٌـر مــوافــق (  

 عًيـــــذ انكهيــت                                                                                      
 

 (عهَ بذًٍ سطبص/د0أ) 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 رأي مجلس الدراسات العلٌا والبحوث بجلسته المنعقدة بتارٌخ      /     / -

 ٌس الجامعةــنائب رئ                                                          
 ا والبحوثـــات العلٌـــللدراس                                                       

 
 (0د/ 0) أ                                                           

 
0 
 

        ( دراسات علٌا 15نموذج  )                                   جامعــة المنوفٌـة 

                                                                                                                               اٌزشث١خ إٌٛػ١خ  كليـــة :

  اٌزشث١خ اٌف١ٕخ     ـم:ـقســ

 

 ( الدكتوراه -الماجستٌر المسجلٌن ) لطالبل للسادة المشرفٌن السنويالتقرٌر 
  2009    / 2008للعام الجامعً    

 -بٌانات الطالب :
 إ٠ّبْ فزؾٝ دمحم ٘الي:  ــــمساال

 بالكلٌة : معٌده  ةـــالوظٌف
 18/12/2006 تارٌخ التعٌن فً وظٌفة معٌد :

 تارٌخ التعٌن فً وظٌفة مدرس مساعد :    
  اٌزشث١خإٌٛػ١خ فٝ ماجستٌر درجة المسجل علٌهاال

 18/3/2009:  تـارٌـخ التسجٌل             2008دٚسح أوزٛثش:  تــارٌـخ القٌــد
      التربٌة الفوٌة  التخصـــــص



: األلٕؼخ األفش٠م١خ وّظذس إلصشاء اٌم١ُ اٌزشى١ٍ١خ ٌٍّٕغٛعبد اٌّؼبطشح ٌذٜ  الرسالة باللغة العربٌة عنوان
 ة اٌزشث١خ اٌف١ٕخ ؽال

 ـــــــــــــــــــــــــــــ: ــــــــــــــ خطـة البحـث
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 -:التقــرٌــر
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 مالحظات معدل اإلنجاز طبٌعة اإلنجاز الســـنة

  %                        األولـــً
  %                        لثاوٌـــةا

  %                        الثالثـــــة
  %                        الرابلــــة
  %                        الخامســــة

 -:السنة األولـً  
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 -:السـنة الثانٌـة 
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 
 -:  السـنة الثالثـة

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 -: السـنة الرابعـة 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 -: السـنة الخامسـة 
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 -: وقٌـع لجنـة اإلشراف تـ
 انتـٌقيـع االســــــى م

  أ.د/ جمعة حسٌن عبد الجواد 1

  د/ منال عبد العال 0م0أ 2

3   

4   

5   
 رأي مجلس القسم بجلسته المنعقدة بتارٌخ       /     /      

 سئيس انقسى        ) مـوافــق   /  غٌـر مـوافــق (                                              



 

  (                  /د0أ)                                                                            
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 رأي لجنة الدراسات العلٌا بجلستها المنعقدة بتارٌخ      /      / -
 مــوافــق  /  غٌـر مــوافــق ()      

 ًكيم انكهيت نهذساسبث انعهيب ًانبحٌث
 

  (يجذٍ دمحم انذسٌقَ/د0أ)                                                          

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 /      /     رأي مجلس الكلٌة بجلسته المنعقدة بتارٌخ    -
 ) مــوافــق  /  غٌـر مــوافــق (  

 عًيـــــذ انكهيــت                                                                                      
 

 (عهَ بذًٍ سطبص/د0أ) 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 اسات العلٌا والبحوث بجلسته المنعقدة بتارٌخ      /     /رأي مجلس الدر -

 ٌس الجامعةــنائب رئ                                                          
 ا والبحوثـــات العلٌـــللدراس                                                       

 
 (0د/ 0) أ                                                           

 
 

        ( دراسات علٌا 15نموذج  )                                   جامعــة المنوفٌـة 

                                                                                                                               اٌزشث١خ إٌٛػ١خ  كليـــة :

  اٌزشث١خ اٌف١ٕخ     ـم:ـقســ

 

 ( الدكتوراه -الماجستٌر المسجلٌن ) لطالبل للسادة المشرفٌن التقرٌر السنوي
  2009    / 2008للعام الجامعً    

 -بٌانات الطالب :
 أؽّذ أؽّذ ػف١فٝ اٌؼشثٝ :  ــــمساال

 بالكلٌة : معٌد  ةـــالوظٌف
 19/2/2006 ٌد :تارٌخ التعٌن فً وظٌفة مع

 تارٌخ التعٌن فً وظٌفة مدرس مساعد :    
  اٌزشث١خإٌٛػ١خ فٝ ماجستٌر الدرجة المسجل علٌها

  14/1/2009: تـارٌـخ التسجٌل             2008دٚسح أوزٛثش:  تــارٌـخ القٌــد
      التربٌة الفوٌة  التخصـــــص

 ١ٍخ ٌخبِبد اٌمشْ ٚرٛظ١فٙب عّب١ٌب فٝ اٌؾٍٝ اٌّؼذٔٝاالِىبٔبد اٌزشى١:  الرسالة باللغة العربٌة عنوان
 ـــــــــــــــــــــــــــــ: ــــــــــــــ خطـة البحـث

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 -:التقــرٌــر



 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 مالحظات معدل اإلنجاز طبٌعة اإلنجاز الســـنة

  %                        ـًاألولــ
  %                        الثاوٌـــة
  %                        الثالثـــــة
  %                        الرابلــــة
  %                        الخامســــة

 -:السنة األولـً  
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 -:السـنة الثانٌـة 
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 
 -:  السـنة الثالثـة

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 -: السـنة الرابعـة 
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 -: السـنة الخامسـة 
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 -: تـوقٌـع لجنـة اإلشراف 

 انتـٌقيـع االســــــى م

  د/ أحمد حافظ حسن0أ 1

  د/ عمرو أحمد كمال الكشكى0أ.م 2

3   

4   

5   
 رأي مجلس القسم بجلسته المنعقدة بتارٌخ       /     /      

 سئيس انقسى (                                    ) مـوافــق   /  غٌـر مـوافــق                  
 

  (                  /د0أ)                                                                            
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ة بتارٌخ      /      /رأي لجنة الدراسات العلٌا بجلستها المنعقد -
 ) مــوافــق  /  غٌـر مــوافــق (     

 ًكيم انكهيت نهذساسبث انعهيب ًانبحٌث
 

  (يجذٍ دمحم انذسٌقَ/د0أ)                                                          

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 كلٌة بجلسته المنعقدة بتارٌخ        /      /رأي مجلس ال -
 ) مــوافــق  /  غٌـر مــوافــق (  



 عًيـــــذ انكهيــت                                                                                      
 

 (عهَ بذًٍ سطبص/د0أ) 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 رأي مجلس الدراسات العلٌا والبحوث بجلسته المنعقدة بتارٌخ      /     / -

 ٌس الجامعةــنائب رئ                                                          
 ا والبحوثـــات العلٌـــللدراس                                                       

 
 (0د/ 0) أ                                                           

 
 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

        ( دراسات علٌا 1نموذج  )                                     جامعــة المنوفٌـة

                                                                                                                              الرتبية النوعية كليـــة :

 االقتصاد املنزىل  ـم: ـقســ

 
                                                     

 خطــة البحث  ) دكتوراه (تسجٌل نموذج 
   
 
 

 فاطمة اسماعٌل دمحم أبو حجازىاالســـــــم : 
 23/7/1978 :  تارٌخ المٌـــالد 

  أخصائى ثانــة ـالوظٌفـ
 دكتوراة الدرجة المسجل علٌها  

 التصاد موزلىم المسجل به :ـالقس
 التصاد موزلى التخصص باللغة العربٌة 

 مجال الرسالة  المالبس والنسٌج
 Home  Economics :التخصص باللغة اإلنجلٌزٌة

  Clothes and texyileمجال الرسالة باللغة اإلنجلٌزٌة



 2010 أكتوبر لقٌد تارٌخ ا
 -الرسالة باللغة العربٌة: عنوان

 اإلستفبدة يٍ انزخبسف اإلسالييت في عًم تظًيًبث يعبطشة نهشبل اننسبئي           
 ـالرسالة باللغة اإلنجلٌزٌة: عنوان

Benefiting by Use Islamic Decorative Ornaments in Modern Designs for 

Women's Shawl 

 
         -:المشرفون

 
 انتـٌقيـع انٌظيفــت ًجـيت انعًــم االســــــى م

ًًكيلم انكهيلت نهذساسلبث  انًالبس ًاننسيجأستبر  د/سشذٍ عهَ أحًذ عيذ0أ 1
 جبيعت انًنٌفيت –كهيت االقتظبد انًنزنَ  انعهيب

 

االقتظبد  ًسئيس قسىأستبر يسبعذ / حنبٌ حسنَ يشبسد0و0أ 2
جبيعت كهيت انتشبيت اننٌعيت–انًنزنَ 
 انًنٌفيت 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 * هذا النموذج للكلٌات التً ال ٌوجد بها مقررات قبل التسجٌل .
 خطة البحـــث باللغة العربٌة: ملخص

أطجؼ رؾم١قك اٌزمقذَ ثبالٔفزقبػ ػٍقٝ اٌغقشة ٚاٌزؾٍقٟ ثأّٔبؽقٗ اٌضمبف١قخ  طقبس ِقٓ اٌؼقشٚس٠بد اٌٍّؾقخ اٌجؾقش فقٟ ِمِٛقبد اٌزمقذَ 

ػققٓ اٌققزاد ٚاٌم١ِٛققخ اٌخبطققخ ثّغزّؼٕققب وّظٙققش ٌألطققبٌخ ٚاالٔزّققبء ٚاٌزّغققه ثب٠ٌٛٙققخ ٌققزا رغققؼٝ اٌؾؼققبسٞ اٌخققبص ثٕققب ٚاٌجؾققش 

اٌجبؽضخ إٌٝ إِىب١ٔخ اٌغّغ ث١ٓ أطبٌخ اٌفٓ اإلعالِٟ ِٚؼط١بد اٌؼظش اٌؾذ٠ش ٌؼًّ رظ١ّّبد ٌٍشبي إٌغبئٟ ثضخقبسف ِغقزٛؽبح 

 .ِٓ اٌضخبسف اإلعال١ِخ

 ملخص خطة البحث باللغة اإلنجلٌزٌة :
It is become for realization the progression by Openness towards Europe and characterized by 

their cultural types that become urgent necessaries for research in conponents of civilizational 

progression related to us and searching for entily and special nationality which feature our 

society as indication of originality invination and to cling to our Entity for this trend researcher 

Seek for possibility of gathering petween Islamic art entity and modern updating data for 

making woman hood shawl with ornamental guided from isgamis decoration.                            
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 مدٌر إدارة الدراسات العلٌا بالكلٌة  توقٌع المرجع  الموظف المختص بالكلٌة
  

                                                                    
 : رأى مجلس القســــم

 0  200  ) الموافمـــة / عــدم الموافمــــة ( بتارٌخ       /     /                           
توقٌــع                                                                                                                  

 رئٌس الـقســم   
                                        

 حنان حسنى ٌشار/د0أ                                                                               



 : رأى لجنة الدراسات العلٌا
 0  200    )الموافمة / عدم الموافمة ( بتارٌخ       /     /                                       

 للدراسات العلٌا والبحوث توقٌع  وكٌل الكلٌة
 

 مجدى دمحم الدسوقى/د0أ                                                                         

 :             رأى مجلس الكلٌة
 0  200    ) الموافمة / عدم الموافمة ( بتارٌخ      /     /                            

توقٌــع                                                                                                           
 ـد الكلٌـةــــعمٌ

 

 عادل السٌد مبارك/د0أ                                                                              
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 الموافقــــــة / عــــــدم الموافقـــــة            -رأى الجــامعـة:
 

 انًذيش انعبو           يذيش اإلداسة                                   انببحـج انًختض           

                                                                              

 ٌس الجامعةــنائب رئ                                                          
 ا والبحوثـــات العلٌـــللدراس                                                       

 
 (شلبى منتصرسعٌد د/ 0) أ                                                           

 
        ( دراسات علٌا 6نموذج  )                                    جامعــة المنوفٌـة 

                                                                                                                              الرتبية النوعية كليـــة :

 االقتصاد املنزىل :ـمـقســ

                                                 

 فً لجنة اإلشرافتعدٌل 
 

 انسيذ األسـتبر انذكتٌس / سئيس انقسى

 ًبعذ 000000تحيـت طيبـت 
معصوض عبصد  سصالم  /الطالصببرجاء اتخاذ الالزم وحو الموافمـة علـى التلـدٌل فـً لجوـة اإلشـراف علـى رسـالة 

مجـال ادارة املتصـاد الموزلـى : تخصــص التربٌة الووعٌة:  فًالماجستٌر :  المسجل لدرجة -رالمجٌد منصو

 0 200 8 / 10   بتارٌخ 2008أكتوبر  بتارٌخ دورة الموزل 

 وعاللتة بالمٌم األسرٌة لدٌهموعى المراهمٌن باستخدامات األوتروت :  باللغة العربٌةعنوان 

 teenagers awareness of using the internet and its relation with their:  باللغصة اإلنجلٌزٌصةعنصوان 

family values                                                                                                                            

 

       -لجنة اإلشراف فً استمارة التسجٌل على النحو التالً :

 التــوقٌــــع       ـة وجـهة العمــلـــــالوظٌفـ االســــــم                  م

أستاذ ورئٌس لسم ادارة الموزل كلٌة املتصاد  رلبانمصطفى د/ ولمة 0أ 1

 الموزلى جاملة المووفٌة 

 

 أســـتاذ علـــوم األطلمـــة ووكٌـــل كلٌـــة التربٌـــة  د/ عادل السٌد مبارن 0أ 2



 المووفٌة الووعٌة جاملة 

ـــة ج  د/ دمحم فؤاد زٌد 3 ـــة الووعٌ ـــة التربٌ مـــدرس بمســـم امعـــالم كلٌ

 المووفٌة

 

 -: والتعدٌل المطلوب هو

 مدرس بقسم االعالم كلٌة التربٌة النوعٌةًظيفتــو ىي       د/ دمحم فؤاد ص٠ذ اســى انسـيذ /  سفع

 ــــــــــــــــًظيفتــو ىي  ــــــــــــــــًإضبفت اســى انسـيذ / 

 -لتصبح لجنة اإلشراف على النحو التالً :
 التــوقٌــــع       ـة وجـهة العمــلـــــالوظٌفـ االســــــم                  م

أستاذ ورئٌس لسم ادارة الموزل كلٌة املتصاد  د/ ولمة مصطفى رلبان0أ 1

 الموزلى جاملة المووفٌة 

 

لـــوم األطلمـــة ووكٌـــل كلٌـــة التربٌـــة أســـتاذ ع د/ عادل السٌد مبارن 0أ 2

 الووعٌة جاملة المووفٌة 

 

 زٌد سفر د  / دمحم فؤادوســبب التعدٌل هـو : 
 ) مع العلم بؤن الطالب المذكور لن ٌنتهً من دراسته قبل ستة أشهر من اآلن ) فً حالة اإلضافة فقط  ( 

 
 
 
 
 

 رأى مجلــس القسـم
 

 على التلدٌل المطلوب  200  دة فً      /    / ) وافك / لم ٌوافك ( فً جلسته المولم
 رئٌـــس القســــــــم

 

 ٌحٌى عبد المولم عبد الهادى/د0أ
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 -الدراسات العلٌا بالكلٌة:

 0لشأن روجلت هذه البٌاوات المذكورة ووجدت مطابمة للمواوٌن واللوائح الموظمة فً هذا ا
 

 مدٌر إدارة الدراسات العلٌا بالكلٌة  توقٌع المرجع  الموظف المختص بالكلٌة
 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 -لجنة الدراسات العلٌا والبحوث بالكلٌة :

ً علــى طلــب لجوــة علــى التلــدٌل المــذكور تبلــا لموافمــة مجلــس المســم الملوــ 2000وافمــت بتــارٌخ      /    / 
 0اإلشراف 

 وكٌل الكلٌة لشئون الدراسات العلٌا والبحوث
 

 مجدى دمحم الدسولىد / 0أ
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 -مجلس الكلٌة :



 0على التلدٌل المطلوب وطبما لما سبك بٌاوه    2000وافك فً اجتماعه بتارٌخ     /    / 

 عمٌـــــد الكلٌــــــة                                                                   
 

 على بدوى رصاص د / 0أ
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 الدراسات العلٌا بالجامعــــة 
 

الت الجاملة وفى إطار المـواوٌن تم مراجلة البٌاوات الخاصة بالطالب ووجدت ) مطابمة / غٌر مطابمة ( لسج
 0واللوائح والمرارات والملمول بها فً هذا الشأن  

 
 الباحث المختص                           مدٌر اإلدارة                                المدٌر العــام

 

 
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

                                                          
 ٌس الجامعةــنائب رئ                                                      

 ا والبحوثــات العلٌــللدراس
 

 (0د/ 0) أ

        ( دراسات علٌا 6نموذج  )                                    جامعــة المنوفٌـة 

                                                                                                                              نوعيةالرتبية ال كليـــة :

              زىلاالقتصاد املن ـم:ـقســ

 فً لجنة اإلشرافتعدٌل 
 

 انسيذ األسـتبر انذكتٌس / سئيس انقسى

 ًبعذ 000000تحيـت طيبـت 
روضة حمزة حامد سصٌد /الطالبجاء اتخاذ الالزم وحو الموافمة على التلدٌل فً لجوة اإلشراف على رسالة بر

مجــال ادارة  املتصــاد الموزلــى: تخصـصصـص التربٌــة الووعٌــة:  فصصً الــدكتوراه :  المسصصجل لدرجصصة - أب الفضصصل

   2011أكتوبر  بتارٌخ دورة  الموزل

دارٌــة ممهــات امطفــال التوحٌــدٌٌن واللــادٌٌن وعاللتهــا بــبلض مظــاهر المــدرات ام:  باللغصصة العربٌصصةعنصصوان 

  اموهان الوفسى لدٌهن ) دراسة مماروة (

 The managerial Abilities for the Mothers with Autistic and Normal Child:  باللغة اإلنجلٌزٌةعنوان 

and its Relation with their Burn Out (Acomparative Study)   

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

       -لجنة اإلشراف فً استمارة التسجٌل على النحو التالً :

 ـة وجـهة العمــلـــــالوظٌفـ االســــــم                  م

 المووفٌة كلٌة التربٌة الووعٌة ج أستاذ علوم األطلمة وعمٌد عادل السٌد مبارند/ 0أ 1

 أستاذ متفرة إدارة مؤسسات امسرة والطفولة كلٌة املتصاد الموزلى جاملة حلوان وجوى سٌد عبد الجوادد/ 0أ 2

 المووفٌةكلٌة التربٌة الووعٌة ج ادارة الموزل والمؤسسات  مدرس زٌوب صال  ٌوسفد/  

 -: والتعدٌل المطلوب هو



 يفتــو ىي ًظ                           / اســى انسـيذ  سفع

كهيت  انعهٌو انتشبٌيت ًاننفسيت ًًكيبمأستبر ًظيفتــو ىي   يجذٍ دمحم انذسٌقَ د/ 0أًإضبفت اســى انسـيذ /

 0نهذساسبث انعهيب جبيعت انًنٌفيتانتشبيت اننٌعيت

 -لتصبح لجنة اإلشراف على النحو التالً :
 ــعالتــوقٌـ       لـة وجـهة العمـــــــالوظٌفـ االســــــم                  م

  المووفٌة كلٌة التربٌة الووعٌة ج أستاذ علوم األطلمة وعمٌد عادل السٌد مبارند/ 0أ 1

للدراسات  الووعٌةكلٌة التربٌة  أستاذ الللوم التربوٌة والوفسٌة ووكٌبل د/ مجدى دمحم الدسولى   0أ 2

 0الللٌا جاملة المووفٌة

 

 

ــة كلٌــة املتصــاد الموزلــى أســ وجوى سٌد عبد الجوادد/ 0أ 2 تاذ متفــرة إدارة مؤسســات امســرة والطفول

 جاملة حلوان

 

  مدرسادارة الموزل والمؤسسات كلٌة التربٌة الووعٌة جاملة المووفٌة زٌوب صال  ٌوسفد/  

  االستفادة من خبرات سٌادته فى مجال علم نفس النمو وســبب التعدٌل هـو 

 ر لن ٌنتهً من دراسته قبل ستة أشهر من اآلن ) فً حالة اإلضافة فقط  ( ) مع العلم بؤن الطالب المذكو
 
 

 رأى مجلــس القسـم
 

 على التلدٌل المطلوب  200  ) وافك / لم ٌوافك ( فً جلسته المولمدة فً      /    / 
 رئٌـــس القســــــــم

 

 /د0أ                                   
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 -الدراسات العلٌا بالكلٌة:

 0روجلت هذه البٌاوات المذكورة ووجدت مطابمة للمواوٌن واللوائح الموظمة فً هذا الشأن 
 

 مدٌر إدارة الدراسات العلٌا بالكلٌة  توقٌع المرجع  الموظف المختص بالكلٌة
 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 -لجنة الدراسات العلٌا والبحوث بالكلٌة :

علــى التلــدٌل المــذكور تبلــا لموافمــة مجلــس المســم الملوــً علــى طلــب لجوــة  2000وافمــت بتــارٌخ      /    / 
 0اإلشراف 

 وكٌل الكلٌة لشئون الدراسات العلٌا والبحوث
 

 مجدى دمحم الدسولىد / 0أ
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 -مجلس الكلٌة :

 0على التلدٌل المطلوب وطبما لما سبك بٌاوه    2000وافك فً اجتماعه بتارٌخ     /    / 

 عمٌـــــد الكلٌــــــة                                                                   
 

  عادل السٌد مبارند / 0أ                                                                     
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ



 الدراسات العلٌا بالجامعــــة 
 

تم مراجلة البٌاوات الخاصة بالطالب ووجدت ) مطابمة / غٌر مطابمة ( لسجالت الجاملة وفى إطار المـواوٌن 
 0لملمول بها فً هذا الشأن  واللوائح والمرارات وا

 
 الباحث المختص                           مدٌر اإلدارة                                المدٌر العــام

 

 
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

                                                          
 ٌس الجامعةــنائب رئ                                                      

 ا والبحوثــات العلٌــللدراس
 

 (سعٌد شلبى منتصرد/ 0) أ
 

 
 

 

 
 
 

 


