
  

         دراسات عليا ) 6( نموذج                                     جامعــة المنوفيـة 
                                                                                                                                ـــــــــــــــــــــــــــــ :آ��ـــ� 

  ــــــــــــــــــــــــــــ: ـ
ـ	�ــ

                                                  
  في لجنة اإلشرافتعديل          

  

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

         وبعد وبعد وبعد وبعد000000تحيـة طيبـة تحيـة طيبـة تحيـة طيبـة تحيـة طيبـة 

ــالة          ــى رس ــراف عل ــة اإلش ــي لجن ــديل ف ــى التع ــة عل ــو الموافق ــالزم نح ــاذ ال ــاء اتخ برج
: تخـصــص ــــــ   : فيــــــ   : المسجل لدرجة ـــــــــــــــــ    ـــ/الطالب

  0 200       /    /بتاريخ ــــــ بتاريخ دورةــــــــ 
  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ : باللغة العربيةعنوان 

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ:  باللغة اإلنجليزيةعنوان 
  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

        -:لجنة اإلشراف في استمارة التسجيل على النحو التالي 

       التــوقيــــع ـة وجـهة العمــلـــــالوظيفـاالســــــم                  م
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2    

3    

4    

5    

  - :والتعديل المطلوب هو
  ـــــــــــــــ وظيفتــه هي ــــــــــــــــــ/  اســم السـيد رفع

  ــــــــــــــــهي  وظيفتــه ــــــــــــــــ/ وإضافة اســم السـيد 

  -:لتصبح لجنة اإلشراف على النحو التالي 
       التــوقيــــع ـة وجـهة العمــلـــــالوظيفـاالســــــم                  م

1    

2    

3    

4    

5    

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ: وســبب التعديل هـو 

  ) في حالة اإلضافة فقط  ( ذكور لن ينتهي من دراسته قبل ستة أشهر من اآلن مع العلم بأن الطالب الم( 
  



  رأى مجلــس القسـم
  
   على التعديل المطلوب 200  /    / في جلسته المنعقدة في      ) لم يوافق / وافق ( 

  رئيـــس القســــــــم
  

  ـــــــــــــــ/د0أ
  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  -:الدراسات العليا بالكلية

  0روجعت هذه البيانات المذكورة ووجدت مطابقة للقوانين واللوائح المنظمة في هذا الشأن 
  

  مدير إدارة الدراسات العليا بالكلية    توقيع المرجع    الموظف المختص بالكلية
  

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  -:لجنة الدراسات العليا والبحوث بالكلية 

  0 على التعديل المذكور تبعا لموافقة مجلس القسم المعني على طلب لجنة اإلشراف 2000/    / وافقت بتاريخ      
  وكيل الكلية لشئون الدراسات العليا والبحوث

  
  ــــــــــــــــــ/ د 0أ

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  -:مجلس الكلية 

  0   على التعديل المطلوب وطبقا لما سبق بيانه 2000/    / وافق في اجتماعه بتاريخ     
  عميـــــد الكليــــــة                                                                   

  
  ــــــــــــــــــ/ د 0أ

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  الدراسات العليا بالجامعــــة 

  
لسجالت الجامعة وفى إطار القوانين واللوائح ) غير مطابقة / مطابقة ( تم مراجعة البيانات الخاصة بالطالب ووجدت 

  0والقرارات والمعمول بها في هذا الشأن  
  

                           مدير اإلدارة                                المدير العــامالباحث المختص  
  

  
  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

                                                         
  يس الجامعةــئب رئنا                                                      

  ا والبحوثــات العليــللدراس
  

  )ثابت عبد الرحمن إدريس/ د0أ( 
  

  
  
  


