
 

  جامعة المنوفيـة
  إدارة الدراسات العليا 

                                  سجل قيد وتسجيل طالب الدراسات العلياـــــــ: كليــة 
  ـــــــــــــــ:                                 لدرجة ــــــــ: قسـم 

 

  
    مســـلســـــــل

    االســـــــــم
    الجنسيــــــــة

    ـانــــــةالديــ
    تاريخ الميالد
    محل الميالد

    )ذكر ــ أنثى(النوع
    الــوظيفـــة

  
  حالة القيد

معيد ــ مدرس مساعد ــ طالب المكافآت الدراسية ــ على نفقته الخاصة 
  0ــ  بعثة داخلية ــ أشراف مـشــترك 

    تاريخ القيد
    تاريخ التسجيل
    )التخصص( فرع الدراسة 

    الةمجال الرس
عنوان الرسالة باللغة 

  العربية
  

  

عنوان الرسالة باللغة 
  اإلنجليزية

  

  

  النائب/ د0اعتماد أ  مجلس الكلية  مجلس القسم  التصديقات
  

  االســــم                               الوظيفة وجهة العمل  تعديل لجنة اإلشراف
1-  
2-  
3-  
4-  

  النائب/ د0د أاعتما  مجلس الكلية  مجلس القسم  التصديقات
  

  تعديل غير جوهري  تعديل جوهري  تعديل عنوان الرسالة
    )عربي ( العنوان السابق 
    )إنجليزي( العنوان السابق 
    )عربي ( العنوان الجديد 
    )إنجليزي ( العنوان الجديد 

  النائب/ د0اعتماد أ  مجلس الكلية  مجلس القسم  التصديقات
  

  ـرر             التقدير          المقرر                     التقدير   المقــ  المقـررات الدراسية
1-                                          2-  
3-                                          4-  
5-                                          6-  
7-                                          8-  



اإلعفاء من المقـررات 
  الدراسية

     المقـــرر             التقدير          المقرر                     التقدير
1-                                          2-  
3-                                          4-  
5-                                          6-  
7-                                          8-  

  النائب/ د0اعتماد أ  مجلس الكلية  مجلس القسم  التصديقات
  
  

تشكيل لجنه االمتحان 
  التأهيلي للدكتوراه

  ـــــــــــــــــــــــــــ:  موافقة مجلس الكلية -1
  
  ـــــــــــــــــــــ: نائب رئيس الجامعة / د0 اعتماد أ-2
  

أسماء أعضاء لجنه 
  االمتحان التأهيلي

  االســــــــــــــم                                الوظيفــــة
1-  
2-  
3-  

لجنه فحص ومناقشة 
  الرسالة

  االســـــــــــــــم                            الوظيفـــــة
1-  
2-  
3-  

تاريخ تشكيل لجنة الفحص 
  والمناقشة

  ـــــــــــــــــــــــ: الكلية  موافقة مجلـــس  -1
  
  ـــــــــــــــــــــ: نائب رئيس الجامعة / د0 اعتماد أ-2
  

تعديل لجنه فحص ومناقشة 
  الرسالة

  االســـــــــــــــم                            الوظيفـــــة
1-  
2-  
3-  

  النائب/ د0اعتماد أ  مجلس الكلية  مجلس القسم  التصديقات
  

  / إيقــاف أول عـــام                   -1  لقيدإيقاف ا
  / إيقــاف ثاني عــام                     -2
  / إيقــاف ثالث عــام                      -3

  النائب/ د0اعتماد أ  مجلس الكلية  مجلس القسم  التصديقات
  

  / عــذر أول عـــام                   -1  األعـــذار
  /عــام                      عــذر ثاني -2
  / عــذر ثالث عــام                      -3

  النائب/ د0اعتماد أ  مجلس الكلية  مجلس القسم  التصديقات
  

مـــد مــدة 
  الدراســة

  / مـــد أول عـــام                   -1
  / مـــد ثاني عــام                     -2
                 / مـــد ثالث عــام       -3

  النائب/ د0اعتماد أ  مجلس الكلية  مجلس القسم  التصديقات
  

  / تجـديـد أول عـــام                   -1  تجديد صرف المنحة
  / تجـديـد ثاني عــام                     -2
  / تجـديـد ثالث عــام                      -3

  النائب/ د0تماد أاع  مجلس الكلية  مجلس القسم  التصديقات
  

  
  تـاريـخ منح الدرجـة

  
  ـــــــــــــــــــــــــــــــ:  مجلس الكلية -1
  
  ــــــــــــــــــــــــــــــ:  مجلس الجامعة -2
  
  ـــــــــــــــ:  بتاريـخ ــــ) رقم( قرار رئيس الجامعة -3
  
  

  


