
 

       

     
  

 

 
 

 مذكرات بنها
اـات العليــللدراس



 

       

     
  

 
 

 
 

 
 
 

 مذكرة لمعرض
 عمى أ.د./ نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العميا والبحوث

 تحديد موضوع الرسالة وتعيين لجنة اإلشراف بشأن 
 ــــــــــــــــ

 ...............................................ـم   : .......................ـــــاالســــــ

 : ................. تخصص : .................. .......... بقسـم:   ـاة المسجل لهـالدرجة العممي

 الوظيفة : .................... .....................ـــل : .................ــاريخ التسجيــتـ
 ......................................................................وافــق مجمــس القســم : 

 ......................................................................ات : ــة الدراسـنلجوافــق 

 

  : كالتالىموضـــوع الرسالـــة وافق مجمس الكمية فى    /   /   عمى تحديد 
........................................................................................................  

........................................................................................................ 
 كذلك تعيين لجنة اإلشراف عمى الوجه التالى : 

 ...  ............................................      ................   ................أ.د./ ..........

 ...  .....................................         .......................................أ.د./ ..........
 ...........  .............................         .....................أ.د./ ............................

 وكيل الكمية لمدراسات العميا
 

 )أ.د./                    (     

 عميـد الكميـة 
 

 )أ.د./                    (     
 ـــــــــــــــــــ

 اإلدارة العامة لمدراسات العميا والبحوث
 إدارة الدراسات العميا      

 لدراسات العميا والبحوث.والعرض عمى مجمس ااألمر معروض لمتكرم بالنظر 
 



 

       

     
  

 
 
 
 

 
 مذكرة لمعرض

 عمى أ.د./ نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العميا والبحوث
 تعديل لجنة اإلشراف بشأن 

 ــــــــــــــــ
 .....................................االســــــــــم   : .....................................

 التخصص : ....................... جل لها   : ........... بقسـم : .............الدرجة العممية المس

 ........................الوظيفة :  .......................................ــل : تـــاريخ التسجيـ

 لجنــــة اإلشـــراف : 
 .  .....................................................         ......أ.د./ .........................

 ........................  .................         ................أ.د./ ............................

 ........................  .................         ................أ.د./ ............................
 ......................  .............................         .................................. أ.د./

 وافق لجنة الدراسات العميا :       /      /         وافق مجمس القسـم بتاريـخ :       /      /  
 رسالة الطالب المذكوراإلشراف عمى  لجنة تعديلوافق مجمس الكميــة فــى :       /      /         عمى 

 وذلك باحالل / إضافة / رفع ..................................................................
........................................................................................................ 

 عمى النحو التالى :  عمى أن تصبح لجنة اإلشراف
 .  ....................         .......................................أ.د./ .........................

 ........................  .................         ................أ.د./ ............................
 ........................  .................         .....................أ.د./ .......................

 ......................  .............................         ...................أ.د./ ...............
 

 وكيل الكمية لمدراسات العميا
 

 )أ.د./                    (     

 عميـد الكميـة 
 

 )أ.د./                    (     
 ـــــــــــــــــــ

 اإلدارة العامة لمدراسات العميا والبحوث
 إدارة الدراسات العميا      

 والعرض عمى مجمس الدراسات العميا والبحوث.األمر معروض لمتكرم بالنظر 
 



 

       

     
  

 
 

 
 
 

 مذكرة لمعرض
 والبحوثعمى أ.د./ نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العميا 

  ................................./ ..... إيقاف تسجيل الطالببشأن 
 .................بقسـم ......

 ــــــــــــــــ

 ...............................................ـم   : .......................ـــــاالســــــ

 ......: ......................... ............... بقسـم: ...........  ـاة المسجل لهـالدرجة العممي

 ...............................الوظيفة :  ـــل : ...........................ــاريخ التسجيــتـ

 وافق مجمس الكمية فى    /      /        عمــى إيقاف قيــد الطالب المذكــور لمــدة عام 

 حتى         اعتبارًا من         

 وذلك لظروف السفر لمخارج/ لرعاية طفل           

 
   
 

 وكيل الكمية لمدراسات العميا
 

 )أ.د./                    (     

 عميـد الكميـة 
 

 )أ.د./                    (     
 ـــــــــــــــــــ

 اإلدارة العامة لمدراسات العميا والبحوث
 العميا إدارة الدراسات      

 والعرض عمى مجمس الدراسات العميا والبحوث.األمر معروض لمتكرم بالنظر 



 

       

     
  

 

 
 
 

 مذكرة لمعرض
 عمى أ.د./ نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العميا والبحوث

 تسجيل المد فترة بشأن 
 ــــــــــــــــ

 ...............................................ـم   : .......................ـــــاالســــــ

 .............التخصص : : ................ ................ بقسـم:   ـاة المسجل لهـالدرجة العممي

 الوظيفة : .............. ............ـــل : .................................ــاريخ التسجيــتـ

  /      /      : وافـق مجمس القسم بتاريـخ 

 موافقـة لجنـة الدراســات :      /      /

ن          ام اعتبـارًا مــــمـدة عـمد فترة تسـجيل الطالـب المـذكور لعمى    /      /      ى   ـة فـــوافق مجمس الكمي
ـــى        مــا تــم أنجــاز  يملــل حــوالى   ســادة المشــرفين الــذ  يفيــد أنالوذلــك بنــاعًا عمــى تقريــر              حتـ
 ن الرسالة.% م

 
 وكيل الكمية لمدراسات العميا

 
 )أ.د./                    (     

 عميـد الكميـة 
 

 )أ.د./                    (     
 ـــــــــــــــــــ

 اإلدارة العامة لمدراسات العميا والبحوث
 إدارة الدراسات العميا      

 راسات العميا والبحوث. والعرض عمى مجمس الداألمر معروض لمتكرم بالنظر 



 

       

     
  

 
 

 
 
 

 مذكرة لمعرض
 عمى أ.د./ نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العميا والبحوث

  .................................الطالب / .....تعديل / تغيير موضوع الرسالة الخاصة ببشأن 
 ــــــــــــــــ

 
 ...............................................ـم   : .......................ـــــاالســــــ

 ......: ......................... : .......................... بقسـم  ـاة المسجل لهـالدرجة العممي

 ................................الوظيفة :  ـــل : ...........................ــاريخ التسجيــتـ

 : ....................................................................... موضـــوع الرسالــــة
        ........................................................................ 

 موافقة لجنة الدراسات بتاريخ      /     /  وافـق مجمس القسـم بتاريخ     /     /
الخاصة بالطالب المذكور  موضـــوع الرسالـــة/   /   عمى تعديل / تغيير   وافق مجمس الكمية فى  

 ................................................................................كالتالى ليصبح 
........................................................................................................ 

 وكيل الكمية لمدراسات العميا
 

 )أ.د./                    (     

 عميـد الكميـة 
 

 )أ.د./                    (     
 ـــــــــــــــــــ

 اإلدارة العامة لمدراسات العميا والبحوث
 إدارة الدراسات العميا      

الدراسات العميا والبحوث.والعرض عمى مجمس األمر معروض لمتكرم بالنظر 



 

       

     
  

 

 
 
 

 مذكرة لمعرض
 عمى أ.د./ نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العميا والبحوث

  ................................./ ..... إلغاع تسجيل الطالببشأن 
 .................بقسـم ......

 ــــــــــــــــ

 ...............................................ـم   : .......................ـــــاالســــــ

 ......: .................. تخصص : ....... ........... بقسـمـا  : ..ة المسجل لهـالدرجة العممي

 .......الوظيفة : ........ ..........ـــل : .................................ــاريخ التسجيــتـ
 وافق مجمس القسم بتاريخ :     /     /

 وافق مجمـس الدراسـات :     /     /

 وافق مجمس الكميـة فـى :     /      /        عمــى إلغـاع تسجيل الطالب المذكــور وذلك :
/  )لعدم الجدية بناعًا عمى تقرير السادة المشرفين ورغم إنذار  لالث مرات / بناعًا عمـى طمبـه لظـروف خاصـة 

 عدم اجتياز االمتحان التأهيمى(
   
 

 وكيل الكمية لمدراسات العميا
 

 )أ.د./                    (     

 عميـد الكميـة 
 

 )أ.د./                    (     
 ـــــــــــــــــــ

 اإلدارة العامة لمدراسات العميا والبحوث
 إدارة الدراسات العميا      

 والعرض عمى مجمس الدراسات العميا والبحوث.النظر األمر معروض لمتكرم ب



 

       

     
  

 
 

 
 مذكرة لمعرض

 عمى أ.د./ نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العميا والبحوث
 تشكيل لجنة فحص ومناقشة بشأن 

 ــــــــــــــــ
 .....................................االســــــــــم   : .....................................

 ............. تخصص : ....................الدرجة العممية المسجل لها   : ............ بقسـم : ...

 ....................الوظيفة :  تـــاريخ التسجيــــل : ........................................

 ..................................موضـــوع الرسالـــة : ......................................
       ......................................................................... 

 موافقة لجنة الدراسات :      /     /       وافق مجمس القسـم بتاريـخ :       /      /  
كيل لجنـة فحـص :       /      /        عمى تشوافق فــى مجمس الكميــة أفادت كمية  : ............ أن 

 ومناقشة الرسالة الخاصة بالطالب المذكور من السادة األساتذة : 
 أ.د./ .....................................         ....................................  )            (

 ....................................  )            (     أ.د./ .....................................    
 أ.د./ .....................................         ....................................  )            (

 (          أ.د./ .....................................         ....................................  )  
 عمى أن يكون السادة المشرفين بصوت واحد.

 وكيل الكمية لمدراسات العميا
 

 )أ.د./                    (     

 عميـد الكميـة 
 

 )أ.د./                    (     
 ـــــــــــــــــــ

 اإلدارة العامة لمدراسات العميا والبحوث
 إدارة الدراسات العميا      
 معروض لمتكرم بالنظر فى الموافقة عمى اعتماد التشكيل عمى الوجه المشار إليه،األمر 

 نائب رئيس الجامعة  
 لشئون الدراسات العميا والبحوث

 



 

       

     
  

 
 

 
 مذكرة لمعرض

 عمى أ.د./ نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العميا والبحوث
 .......تغيير( تشكيل لجنة الحكم ومناقشة لرسالة .... –)تعديل بشأن 

 ــــــــــــــــ
 ............................................: .....................................لممهنــــــدس

 .................تخصص :  ...... بقسـم : .....................الدرجة العممية المسجل لها   : ....

 ..............الوظيفة : ..... ...........................تـــاريخ التسجيــــل : ...............

 موضـــوع الرسالـــة : ........................................................................
       ......................................................................... 

ئـب رئـيس الجامعـة فـى     /      /      تشـكيل لجنـة فحـص ومناقشـة الرسـالة الخاصـة سبق أن أعتمـد أ.د. / نا
 بالطالب المذكور من السادة األساتذة : 

 أ.د./ .....................................         ....................................  )            (
 .....         ....................................  )            (أ.د./ ................................

 أ.د./ .....................................         ....................................  )            (
 ....  )            (أ.د./ .....................................         ................................

 وافق مجمس القسم بتاريخ :       /      /     وافقت لجنة الدراسات :       /       /  
 :التالىتغيير( تشكيل لجنة الحكم والمناقشة عمى الرسالة عمى النحو  –وافق مجمس الكمية فى :    /   /     عمى تعديل 

 (................  )            ....         ...................أ.د./ ................................. 
 أ.د./ .....................................         ....................................  )            (

 ..  )            (أ.د./ .....................................         ..................................
 أ.د./ .....................................         ....................................  )            (

 
 وكيل الكمية لمدراسات العميا

 )أ.د./                    (     

 عميـد الكميـة 

 )أ.د./                    (     
 ـــــــــــــــــــ

 إلدارة العامة لمدراسات العميا والبحوثا
 إدارة الدراسات العميا      

 األمر معروض لمتكرم بالنظر فى الموافقة عمى اعتماد تجديد التشكيل عمى الوجه المشار إليه،
 نائب رئيس الجامعة  

 لشئون الدراسات العميا والبحوث

 



 

       

     
  

 
 

 
 

 مذكرة لمعرض
 دراسات العميا والبحوثعمى أ.د./ نائب رئيس الجامعة لشئون ال

 تجديد صالحية لجنة فحص ومناقشة بشأن 
 ــــــــــــــــ

 .....................................االســــــــــم   : .....................................

 .................تخصص :  ...... بقسـم : .....................الدرجة العممية المسجل لها   : ....

 ................الوظيفة : .. تـــاريخ التسجيــــل : ...........................................

 موضـــوع الرسالـــة : ........................................................................
       ......................................................................... 

سبق أن أعتمد أ.د. / نائـب رئـيس الجامعـة فـى     /      /      تشـكيل لجنـة فحـص ومناقشـة الرسـالة 
 الخاصة بالطالب المذكور من السادة األساتذة : 

 (        أ.د./ .....................................         ....................................  )    
 أ.د./ .....................................         ....................................  )            (
 أ.د./ .....................................         ....................................  )            (

 .......         ....................................  )            (أ.د./ ..............................
 وافقت لجنة الدراسات :       /       /     م بتاريخ :       /      /  وافق مجمس القس
 عمى النحو السابق. الرسالة الحكم عمىلجنة  تجديد صالحيةعمى   /  /       ة فى : وافق مجمس الكمي

 
 ية لمدراسات العمياوكيل الكم

 
 )أ.د./                    (     

 عميـد الكميـة 
 

 )أ.د./                    (     
 ـــــــــــــــــــ

 اإلدارة العامة لمدراسات العميا والبحوث
 إدارة الدراسات العميا      

 الوجه المشار إليه، تشكيل عمىتجديد ال األمر معروض لمتكرم بالنظر فى الموافقة عمى اعتماد
 نائب رئيس الجامعة  

 لشئون الدراسات العميا والبحوث
 
 



 

       

     
  

 

 
 

 (لجنة اإلشرافتقرير )
 ــــــــــــــــ

 ....................................: .....................................الطـــالبـــم   اســ

 .................تخصص :  سـم : ....................... بق....الدرجة العممية المسجل لها   : ....

 ................الوظيفة : .. تـــاريخ التسجيــــل : ...........................................

 تاريخ إنتهاع فتـرة التسجيل : ........................................................................
 % 55ة اإلنجاز فى ضوع أن كل بند مخصص له تحديد نسب

 جمـــع المــــادة العمميـــة : ............................% (1)
 ................%.الجزع العممى / التطبيقى من الرسالة : ............ (5)

 ................%.تحريــــر الرسالـــــــة  : ............ (3)

 .................%.: ........... مراجعـة الرسالـة مـع المشـرف (4)

 .................%.النسبـة النهائيـة مـن اإلنجــاز : ........... (5)

 رأ  لجنة اإلشراف
 استمرار تسجيل الطالب حيث أنه منتظم فى إعداد الرسالة. (1)
 مد فترة تسجيل الطالب لمدة ........... حيث أنه منتظم وأحرز تقدمًا فى إعداد الرسالة (5)

 تسجيل الطالب وذلك لعدم الجدية. إلغاع (3)

 أعضاع لجنة اإلشراف
 مالحضات التوقيع االسم

(1)   
(5)   
(3)   
(4)   
 

 مجمس الكمية لجنة الدراسات مجمس القسم
 



 

       

     
  

 
 


