
 جامعــــــة أســـوان
 كلية الزراعة والموارد الطبيعية

 الدراسات العليا والبحوث ادارة شئون

 

Aswan University 
Faculty of Agriculture and Natural 

Resources 
Postgraduates and Research Affairs 

 

 اإلمتحان التأهيلى الشفهى الشامل لطالب دكتوراه نتيجة
 بيانات خاصة بالطالب 

  تاريخ القيد:  :الطالب سمإ

  الربنامج:  :القسم العلمى

 الثانية                                     األوىل    :متحانفرصة التقدم لإل  :تسجيلالتاريخ 

 عنوان الرسالة 

 :ةيباللغة العرب

 

 

 عنوان الرسالة 

 :ةينجلزياإلباللغة 

 

 ـــاعىاجلمــ ــــرالتقريـــ
م( وفى تمام الساعة )                 ظهراً(، إجتمعت اللجنة 9102إنه فى يوم )            ( الموافق )    /      / 

موافقة مجلس الكلية بمقر الكلية وذلك بناء على المذكور المشكلة إلجراء اإلمتحان التأهيلى الشفهى الشامل للطالب 

م. 9102م، وموافقة نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا بتاريخ   /    /9102( بتاريخ    /   / رقم )  

 :األساتذة وبحضور كل من السادة

 ...........................................أستاذ   ........................................... أ.د/ .0

 ...........................................أستاذ   ........................................... أ.د/ .9

 ...........................................أستاذ   ........................................... أ.د/ .3

 ...........................................أستاذ   ........................................... أ.د/ .4

 ...........................................أستاذ   ........................................... أ.د/ .5

 ...........................................أستاذ   ........................................... أ.د/ .6

 ...........................................أستاذ   ........................................... أ.د/ .7

 

قد قامت اللجنة المذكورة بمناقشة الطالب في مجال تخصصه وكافة الموضوعات المرتبطة بهذا التخصص، وفي و

 الذي يقوم بإعداده.الخطوات التي قام بتنفيذها في موضوع بحثه 

اللجنة فيما بينها، إتضح أن الطالب / ......................................... ملم الي حد كبير  تداول وبعد

ً أن  بالموضوعات المرتبطة بمجال تخصصه والموضوعات األخري وثيقة الصلة بهذا المجال، كما اتضح أيضا

وأنه مؤهل جيداً لإلستمرار في إعداد رسالته للحصول ير بالمنهج البحثي السليم، لم الي حد كبالطالب المذكور م

  ............(................علي درجة الدكتوراه في الفلسفة في العلوم الزراعية )برنامج ...................
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 ى الشاملههيىل الشفأمتحان التجتياز الطالب لإلعن إ اللجنة راى أعضاء

 التوقيع اجتياز الطالب االمتحان  الفسم العلمى سماإل م
  عدم إجتياز □ إجتياز □  ا.د/ 1
  عدم إجتياز □ إجتياز □  ا.د/ 2
  عدم إجتياز □ إجتياز □  ا.د/ 3
  عدم إجتياز □ إجتياز □  ا.د/ 4
  عدم إجتياز □ إجتياز □  ا.د/ 5
  عدم إجتياز □ إجتياز □  ا.د/ 6
  عدم إجتياز □ إجتياز □  ا.د/ 7
 

 القرار

 ............................../ .........................الطالب جتيازإالجماع باوبناء على ذلك فقد قررت اللجنة المشكلة 

 للحصول على درجة دكتوراه الفلسفة فى العلوم الزراعية هى الشامل لمتابعة دراستلإلمتحان التأهيلى الشفه

 .، وذلك وفقاً للوائح المعمول بها في هذا الشأن.....(...........مج .......................)برنا

 

 وكيل الكلية لشئون الدراسات العليا والبحوث رئيس القسم
 يعتمد،،

 عميد الكلية
 


