
  
         دراسات عليا ) 12( نموذج                                    جامعــة المنوفيـة 

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

    
          إيقـاف التسجيل للماجستير والدكتوراه

  
  

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

         وبعد وبعد وبعد وبعد....................تحيـة طيبـة تحيـة طيبـة تحيـة طيبـة تحيـة طيبـة 
  

  /    /إلي     /     /          في المدة من    (        ) أرجو التفضل بالموافقة على إيقاف تسجيل لمدة 
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ:اب التالية وذلك لألسب

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  .ومرفق طيه المستندات الدالة على ذلك 

إيقاف التسجيل يكون كحد أقصي لمدة عامين جامعيين متصلين ، أو منفصلين ، ومـا زاد عـن ذلـك                    : ملحوظة  ( 
  .) عة يعرض على مجلس الجام

  مقــدمـــة                                                                            
  ــــــــــ/ االســم

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  :بيانات تمأل بمعرفة القسم اإلداري 

     ــــــــــ/    /تاريخ ومحل الميالد   ــــــــــــــــــ : مــــاالس
  ــــــــــــــــ : جهة العمــلـــــــــــــــــــ  : الوظيفـــة
  ــــــــــــ : القسم المسجل بهــــــــــــــــــــــ : العنـــوان 

  ـــــــــــ ـــــــــ : دورةــــــــــــــــ  : الدرجة المسجل عليها
  ـــــــــــــــــــــــــــــــــ : ال الدراسة في التخصصجم عــام
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ :  الرسالة بالغة العربيةعنوان

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــ  :  الرسالة باللغة اإلنجليزيةعنوان

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  -:سبق إيقاف تسجيل الطالب 

 العام م المدة
 إلي من

 اعتماد الجامعة ةموافقة مجلس الكلي

    األول 1

    الثاني 2

    الثالث 3

    الرابع 4

    الخامس 5

    السادس  6
  

  مدير إدارة الدراسات العليا بالكلية    توقيع المرجع    الموظف المختص بالكلية
  
  



  
  -:لجنة اإلشراف على النحو التالي 

       التــوقيــــع ـة وجـهة العمــلـــــالوظيفـاالســــــم                  م

1    

2    

3    

4    

5    
  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  -:رأي مجلس القسم 
/ الثـاني  / األول (  على إيقاف تسجيل الطالب المـذكور للعـام         200   /   /وافق مجلس القسم بتاريخ             
  0فلألسباب المذكورة بناء على رغبة الطالب وموافقة لجنة اإلشرا/         للعام الجامعي        ) الثالث 

   رئيس مجلس القسم                                                                                   
  

  ـــــــــــــــ/  د .أ 
  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  -:لجنة الدراسات العليا والبحوث بالكلية 
  . على إيقاف تسجيل الطالب المذكور لألسباب الواردة بطلبة  200    /    /وافقت بتاريخ      

  وكيل الكلية لشئون الدراسات العليا والبحوث
  

  ــــــــــــــــــ / د.
  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  -:مجلس الكلية 
في ) الثالث  / الثاني  / األول  ( على إيقاف تسجيل الطالب المذكور للعام        200    /    /وافق في اجتماعه بتاريخ             

  0فقة لجنة اإلشراف ومجلس القسم المختص لألسباب الواردة بطلبة وموا/    / العام الجامعي        
  عميـــــد الكليـــــــــة

                                                                                                              
  ــــــــــــــــــ/ د .

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  الدراسات العليا بالجامعــــة 

لسجالت الجامعة وفى إطار القوانين واللوائح ) غير مطابقة / مطابقة ( تم مراجعة البيانات الخاصة بالطالب ووجدت 
  .والقرارات والمعمول بها في هذا الشأن  

 الطالـب للعـام   نائب رئيس الجامعة للتفضل باعتماد إيقـاف تـسجيل      / ويرفع األمر للسيد األستاذ الدكتور        
  .ويرفع األمر لمجلس الجامعة  ) الثالث / الثاني / األول ( للعام /        الجامعي      

  

    المدير العام                         مدير اإلدارة                   الباحـث المختص           

  
  

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  يس الجامعةــئب رئنا

  ا والبحوثـات العليـللدراس                                                        

  
  )ثابت عبد الرحمن إدريس/ د.أ( 


