
 

       

     
  

  جامعة بنها                 
 كلية الهندسة بشبرا

 الدراسات العليا إدارة

 

 
 

 (1)  رقم ستمارة ا

 
 

 

  
  

 السيد األستاذ الدكتور / رئيس قسم الهندسة ...............................................    

 تحية طيبة وبعد،،،،،                         

 -تسجيل لدرجة الدكتوراه لرسالة :البرجاء التكرم بأتخاذ الالزم نحو 

 /.................................ــة العمـل جي / ..................................... المينـــدس
 /.................................التـــخصص/ .......................................  المسجل لدرجة

:  عنوان الرسالة بالمغة العربية
............................................................................................................ 

............................................................................................................ 

 عنوان الرسالة بالمغة األنجميزية
.....................................................................................:...................... 

............................................................................................................ 

 :وتتكون لجنة االشراف من السادة 
 التوقيع           جية العمل / تخصص             االسم          

1- .........................................               ...................................    ........ 
2- ...............               ...................................    .................................. 
3- ..............................    .................................................               ..... 
4- ...............               ...................................    .................................. 

 وتفضلوا بقبول فائق األحترام

                                                                       

 المشرف الرئيسي



 

       

     
  

  جامعة بنها                 
 كلية الهندسة بشبرا

 الدراسات العليا إدارة

 

 
 

 (2)  رقم ستمارة ا

 
 

 

  
  

 السيد األستاذ الدكتور / رئيس قسم الهندسة     

 تحية طيبة وبعد،،،،،                         

 -ألشراف لرسالة :برجاء التكرم بأتخاذ الالزم نحو تسجيل نقطة البحث وا

 / ................................................جية العمل / ............................. المينـــدس

 /.................................التـــخصص/ .......................................  المسجل لدرجة

 .....................................................................: ........ عنوان البحث بالمغة العربية
............................................................................................................ 

 .............................:.............................................. عنوان البحث بالمغة األنجميزية
............................................................................................................ 

 لجنــة األشــراف :

 التوقيع           جية العمل / تخصص             االسم          

1- ..................................................            ...................................    .. 
2- ..................            ...................................    .................................. 
3-  ...................................    ..................................           .................. 

 وتفضلوا بقبول فائق األحترام

                                                                       

 المشرف الرئيسي



 

       

     
  

  جامعة بنها                 
 كلية الهندسة بشبرا

 الدراسات العليا إدارة

 

 
 

 (3)  رقم ستمارة ا

 
 

 

  
  

 السيد األستاذ الدكتور / رئيس قسم الهندسة     

 تحية طيبة وبعد،،،،،                         

 -لرسالة :برجاء التكرم بأتخاذ الالزم نحو تعديل لجنة األشراف 

 / ................................جيــة العمـل  / ...................................... المينـــدس
 /.................................التـــخصص/ .......................................  المسجل لدرجة

 : السابقة لجنــة األشــراف
1- .................             ...........................2- .......................................... 
3-              ............................................4- .......................................... 

 .........................................وذلك )باحالل / رفع / أضافة ( ...................................
............................................................................................................ 

 لتصبح المجنة الجديدة كالتالى : 
 التخصص/جية العمل     االســـم  

1- ..............................................................................           ...... 
2- ............................................  ........................................ 
3- ........................................           ............................................ 
4- ............................................  ........................................ 

 وتفضلوا بقبول فائق األحترام

                                                                       

 المشرف الرئيسي



 

       

     
  

  جامعة بنها                 
 كلية الهندسة بشبرا

 الدراسات العليا إدارة

 

 
 

 (4)  رقم ستمارة ا

 
 

 

  
  

السيييييييييييييييييييد األسييييييييييييييييييتاذ الييييييييييييييييييدكتور / رئيييييييييييييييييييس قسييييييييييييييييييم الهندسيييييييييييييييييية     

................................................ 

 تحية طيبة وبعد،،،،،                         

  جو من سيادتكم التكرم بالموافقة عمى إيقاف قيدى بالدراسات العميا حيث أننى : ار 

 .............................../ جيــة العمـل  ......................./ ................. مسجل لدرجة

 ................................................................................./............تـــخصص

 222حتى ...../ ..... /     222ارًا من: ...../ ..... /    ـدة / .................... اعتبلمـك ـوذل

 لمرافقة الزوج أو الزوجة( –لمسفر لمخارج  – خاصـة لظروفلـ : ) نظـرًا 

 

 وتفضلوا بقبول فائق األحترام

                                                                       

 مقدمه لسيادتكم 

 م : ـــــاالس      

 التوقيع :       



 

       

     
  

  جامعة بنها                 
 كلية الهندسة بشبرا

 الدراسات العليا إدارة

 

 
 

 (5)  رقم ستمارة ا

 
 

 

  
  

السيييييييييييييييييييد األسييييييييييييييييييتاذ الييييييييييييييييييدكتور / رئيييييييييييييييييييس قسييييييييييييييييييم الهندسيييييييييييييييييية     

................................................ 

 تحية طيبة وبعد،،،،،                         

 :  مد التسجيل لرسالةبرجاء التكرم بأتخاذ الالزم نحو 

 ...................../...........جيــة العمـل  .................../ .................... المينـــدس

 ..................... ..................................................../ ................. المسجل لدرجة

 ................................................................................/............التـــخصص

 لم ينيى( –/ )أنيى  ندوة السيمنـار

 222حتى ...../ ..... /      222وذـمك لمــدة / ................... اعتبارًا من: ...../ ..... /    

 لسادة المشرفين.بناءًا عمى التقرير السنوى المرفق والموقع من جميع ا

 

 وتفضلوا بقبول فائق األحترام

                                                                       

 المشرف الرئيسي



 

       

     
  

  جامعة بنها                 
 كلية الهندسة بشبرا

 الدراسات العليا إدارة

 

 
 

 (6)  رقم ستمارة ا

 
 

 

  
  

 ................................................السيد األستاذ الدكتور / رئيس قسم الهندسة 

 وبعد،،،،، تحية طيبة                         

 -سالة :ر برجاء التكرم بأتخاذ الالزم نحو تعديل عنوان 
 ...................................جية العمل / / .......................................... المينـــدس

 ...................../............التـــخصص/ .......................................  المسجل لدرجة
 ...........................................................................بالمغة العربية : :  عنوان القديمال

............................................................................................................ 
 ............................................................................ة : بالمغة إنجميزي              

............................................................................................................ 
 ...........................................................................بالمغة العربية: :  عنوان الجديدال

............................................................................................................ 
 .............................................................................بالمغة إنجميزية:               

............................................................................................................ 
 لم ينيى(  –ندوة السمينار )فى حالة التعديل الجوىرى( : )أنيى 

 عممًا بأن التعديل جوىرى / غير جوىرى.

 لجنــة األشــراف :
 التوقيع           جية العمل / تخصص             االسم          

1- ...............               ...................................    .................................. 
2- ...............               ...................................    .................................. 
3- .................               ...................................    ................................ 

 وتفضلوا بقبول فائق األحترام

                                                                       

 المشرف الرئيسي



 

       

     
  

  جامعة بنها                 
 كلية الهندسة بشبرا

 الدراسات العليا إدارة

 

 
 

 (7)  رقم ستمارة ا

 
 

 

  
  

 ................................................السيد األستاذ الدكتور / رئيس قسم الهندسة    

 تحية طيبة وبعد،،،،،                         

  ارجو من سيادتكم التكرم بالموافقة عمى اعتذارى عن دخول امتحانات الدراسات العميا حيث أننى : 

 .............................../ جيــة العمـل  ........................../ .............. مسجل لدرجة

 ................................................................................/............تـــخصص

 .........................................................................................عــن عــام / 

 ..........................................................................................وذلـك بسـبب / 

 

 وتفضلوا بقبول فائق األحترام

                                                                       

 مقدمه لسيادتكم 

 م : ـــــاالس      

 التوقيع : 



 

       

     
  

  جامعة بنها                 
 كلية الهندسة بشبرا

 الدراسات العليا إدارة

 

 
 

 (8)  رقم ستمارة ا

 
 

 

  
  

 ................................................السيد األستاذ الدكتور / رئيس قسم الهندسة     

 تحية طيبة وبعد،،،،،                         

 :  برجاء التكرم بأتخاذ الالزم نحو الغاء التسجيل لرسالة

 ................./..............جيــة العمـل  ..................../ .................... المينـــدس

 ........................................................................./ ................. المسجل لدرجة

 ................................................................................/............التـــخصص

 عدم الجدية بناءًا عمى تقرير السادة المشرفين ورغم انذاره ثالث مرات. -1/   وذلـك بسـبب 

 بناءًا عمى طمبو لظروف خاصة. –2    

 عدم اجتياز االمتحان التأىيمى. –3   

 

 وتفضلوا بقبول فائق األحترام

                                                                           

  المشرف الرئيسي



 

       

     
  

  جامعة بنها                 
 كلية الهندسة بشبرا

 الدراسات العليا إدارة

 

 
 

 (9)  رقم ستمارة ا

 
 

 

  
  

السيييييييييييييييييييد األسييييييييييييييييييتاذ الييييييييييييييييييدكتور / رئيييييييييييييييييييس قسييييييييييييييييييم الهندسيييييييييييييييييية     

................................................ 

 تحية طيبة وبعد،،،،،                         

 -مقدم لسيادتكم اقتراح تشكيل لجنة الحكم والمناقشة لرسالة  :

 ...................../ ........... جيـة العمـل .........................../ ............. المينـــدس
 ...................../............التـــخصص........... ./ ............................ المسجل لدرجة

 ........................................................................:  عربيةعنوان الرسالة : بالمغة الال
............................................................................................................ 

 .........................................................................................: يةبالمغة األنجميز  
............................................................................................................ 

 لم ينيى( –لم ينيى(     دورات الكمبيوتر : )أنيى  –لم ينيى(     دورات الكمبيوتر : )أنيى  –ندوة السمينار: )أنيى 
 نالى يقترح المشرفين أن تكون لجنة الحكم والمناقشة كال

 التوقيع           جية العمل / تخصص             االسم          
1- ...............               ...................................    .................................. 
2-     ...................................    ..................................           ............... 
3- ...............               ...................................    .................................. 
4- ...............               ...................................    .................................. 
5- ...........................               ...................................    ...................... 

 عمى أن يكون السادة المشرفين بصوت واحد.

 وتفضلوا بقبول فائق األحترام

 لجنــة األشــراف :توقيع 
1- ..................................   .....     2-  ..................................                .....
3- ..................................   .....     4-  ..................................                ..... 



 

       

     
  

  جامعة بنها                 
 كلية الهندسة بشبرا

 الدراسات العليا إدارة

 

 
 

 (12)  رقم ستمارة ا

 
 

 

  
  

السيييييييييييييييييييد األسييييييييييييييييييتاذ الييييييييييييييييييدكتور / رئيييييييييييييييييييس قسييييييييييييييييييم الهندسيييييييييييييييييية     

................................................ 

 تحية طيبة وبعد،،،،،                         

 -مقدم لسيادتكم اقتراح تغيير لجنة الحكم والمناقشة لرسالة  :

 ......................./ .........جيـة العمـل  / ........................................ المينـــدس
 ...................../............التـــخصص / .......................................  المسجل لدرجة

 ................................... -2.................................               -1المجنة السابقة : 
            3-               ..................................4- ................................... 

         5- .................................. 

 :  ةيقترح المشرفين أن تكون لجنة الحكم والمناقشة الجديد
 التوقيع           جية العمل / تخصص             االسم          

1- .............               ...................................    .................................... 
2- ...............               ...................................    .................................. 
3- ...............               ...................................    .................................. 
4-   ..................................  ...............               ................................... 
5- ...............               ...................................    .................................. 

 عمى أن يكون السادة المشرفين بصوت واحد.

 وتفضلوا بقبول فائق األحترام

 ألشــراف :لجنــة اتوقيع 
1- ..................................   .....     2-  ..................................                .....
3- ..................................   .....     4-  ..................................                ..... 
 



 

       

     
  

  جامعة بنها                 
 كلية الهندسة بشبرا

 الدراسات العليا إدارة

 

 
 

 (11)  رقم ستمارة ا

 
 

 

  
  

 ................................................رئيس قسم الهندسة  السيد األستاذ الدكتور / 

 تحية طيبة وبعد،،،،،                         

 برجاء التكرم بأتخاذ الالزم نحو مد صالحية لجنة الحكم والمناقشة  لرسالة : 

 ............................./ ...جيـة العمـل  / ........................................ المينـــدس
 ...................../............التـــخصص / .......................................  المسجل لدرجة

 موضوع الرسالة / ........................................................................................
      ........................................................................................ 

سبق أن اعتمد السيد أ.د./ نائب رئيس الجامعة لمدراسات العميا فى   /  /      تشكيل لجنة فحص ومناقشة 
 الرسالة الخاصة بالميندس المذكور عمى النحو التالى : 

 ...............................)          (  .....................( أ.د./ .......................1)
 ...............................)          (  ( أ.د./ ............................................2)
 (         ...............................)   أ.د./ ............................................ (3)
 ...............................)          (  ( أ.د./ ............................................4)
 

 222وذلك اعتبارًا من ...../...../    

 وتفضلوا بقبول فائق األحترام

 لجنــة األشــراف :توقيع 

1- ..................................   .....     2-  ..................................                .....
3- ..................................   .....     4-  ..................................                ..... 
 


