
 نماذج انذارات للطلبة الدارسين بالدراسات العليا والبحوث

 

 ......االســـم :  

 سة ...........القسم العلمى/ هند

 ................ العنــوان /

 -الماجستتير مرحلة )بعلماً بأن مجلس القسم وافق على شطب قيدكم من الدراسات العليا سيادتكم  نحيط 
وذلك بناءاً على تقريراالستاذ الدكتور المشرف لمتابعة الرسالة المتكرر لفترات طويلة  م( نتيجة لتغيبكالدكتوراه

 وهذا إنذار منا بذلك .

 
  

 
ً  نحيطكم   تنتهى بتاريخ   / للمسجل نقطة البحث  العلمية بأن المدة المقررة للحصول على الدرجة علما

حتى باا  لل  الايد إلوالحكم أو ا لجنة المناقشة تشكيلا بإجراءات لذا يرجى التكرم بسرعة موافاتن.  201  /

 .المقررة سوم الدراسيةرال يتم شطب الرسالة مع سداد ال

 
 

برجاء التكرم بسرعة الحضتور التى قستم الدراستات العليتا بالكليتة لستداد الرستوم المقتررة عتن االعتوام    
 التالية:

       / 

      / 

      / 

 اجراءات شطب قيدكم من الدراسات العليا وتحويلكم للشئون القانونية بالجامعة .واال سنضطر اسفين الى اتخاذ 

 

 

 

ً سيادتكم  نحيط وحتى اآلن لم يتم    201الدكتوراه( منذ   /  /   –ك مقيد بمرحلة )الماجستير بأن علما

تسجيلكم لنقطة البحث ، وقد أوصى مجلس الدراسات العليا والبحوث بأن يكون أخر ميعاد لتسجيل نقطة البحث 

 واإل سيتم شطب قيدكم . برجاء سرعة الحضور وتسجيل نقطة البحث .  201   /201   هو العام الجامعي 

 ...وهذا إنذار منا بذلك 

 

 

ً  نحيطكم الدكتوراه( وذلك  -ه قد تم شطب قيدكم من سجالت الدراسات العليا مرحلة ) الماجستيربأن علما

 بناء على تقارير السادة المشرفين  لتجاوزكم المدة المقررة للحصول على الدرجة .

 وهذا إنذار منا بذلك ...



 .......... م/ ـــاالس

 ...........العنوان/ 

 القسم العلمى/ هندسة 

برجاء التكرم بالحضور الي إدارة الدراسات العليا إلستكمال باقي مستندات التقديم من 

 ............................... وذلك في أقرب فرصة ممكنة .

 وهذا إنذار منا بذلك ...

 

 

 

 ماجستيرلالمرحلة  بحثسجلتم نقطة ث أنكم رجـاء سـرعة الحضور لقسم الدراسات العليا بالكلية حي

 ولم يتم الموافقه عليها من اداره الجامعه ألنتهاء مدة دورة اللغه الحاصل عليها )التويفل( .

 فبرجاء التكرم بموافاتنا بدورة لغه جديده مع ما يفيد سبب التأخر .

 

 

 

الرجاء التوجه الى إدارة الدراسات العليا بالكلية فى اقرب فرصه ممكنة لتسجيل نقطة البحث واال سيتم        
شطب قيدكم ، مع سداد الرسوم الدراسية وقدرها  ...............  مع ضرورة احضار أصل شهادة التويفل 

 للدكتوراه. 500للماجستير  450كشرط للتسجيل بحد ادنى 
 
 

  نحيط سيادتكم علما بأنه تقرر مد المهلة الخاصة بتسجيل الرسالة للدارسين المقيدين فى العام الجامعى        
  إلتمام إجراءات التسجيل كمهلة نهائية بناء علي قرار إدارة الجامعة . 31/3/2018الي   2014/2015

 

 

لمناقشة مهلة استثنائية أخري وأخيرة  نحيط سيادتكم علما بأنه تقرر مد المهلة الخاصة بتشكيل لجان الحكم وا
حتى  /     /             لالنتهاء من تشكيل لجان المناقشة وذلك بناء علي قرار إدارة الجامعة . مع توضيح 

 سبب التأخير .
 

 

نحيط سيادتكم علما بإنه عليكم سرعة الحضور إلدارة الدراسات العليا والبحوث بالكلية إلحضار نسخة        
 من الرسالة )مفككة( إلرسالها للجامعة للموافقة على تشكيل لجنة الحكم و المناقشة وذلك فى أقرب وقت ممكن .

 

 

 إقـــرار

 هد أنا المهندس/ ...................اتع

 أعوام من تاريخ النجاح فى الدراسة التمهيدية .حكم خالل أربعة المناقشة واليل لجنة هاء من الرسالة وتشكباالنت

 المقر بما فيه


