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استمارة

20/    20مقررات درجة الماجستير  في الهندسة ).......................................( للعام الجامعي   

للطالب:                                    الوظيفة: األكاديمي المرشد

القسم يحدده الذي االكاديمي والمرشد الطالب بمعرفة الجزء هذا :  ) يمأل  فيها التسجيل في الطالب يرغب التي المقررات
العلمي:

 أسبوعا15 ولمدة الثاني الدراسي الفصل مقررات

التدريسية الساعات عددالمقرر اسمالكودم
/ نظري + درس محاضرة

عملي تدريب

الساعات عدد
المعتمدة

 أسبوعا15 األول: ولمدة الدراسي الفصل مقررات

 أسبوعا15 ولمدة الثاني الدراسي الفصل مقررات

:االسم/ األكاديمي المرشد وتوقيع :                                          اسم  الطالب اسم

:                                                                              التوقيع/     التوقيع 

 القسم رئيس                                                                                         

                                                                          

ا.د/                
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استمارة

20/    20   الجامعي ).......................................(Q للعام الهندسة في  الدكتوراه درجة مقررات

...................فصل دراسى 

:                                    الوظيفة: للطالب األكاديمي المرشد

والمرشد الطالب بمعرفة الجزء هذا :  ) يمأل  فيها التسجيل في الطالب يرغب التي المقررات
العلمي: القسم يحدده الذي االكاديمي

 أسبوعا15 : ولمدة األول الدراسي الفصل مقررات

التدريسية الساعات عددالمقرر اسمالكودم
نظري + درس محاضرة

عملي / تدريب

الساعات عدد
المعتمدة

 أسبوعا15 الثاني: ولمدة الدراسي الفصل مقررات

:االسم/ األكاديمي المرشد وتوقيع :                                          اسم  الطالب اسم

:                                                                              التوقيع/     التوقيع 

 القسم رئيس                                                                                         

ا.د/                                                                                          

/ إضافة حذف استمارة
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20/    20   الجامعي ).......................................(Q للعام الهندسة في  الماجستير درجة مقررات

................... دراسي فصل

)                                        (مادة التخصص 

للطالب:                                    الوظيفة: األكاديمي المرشد

 أسبوعا15 : ولمدة األول الدراسي الفصل

عددالمقرر اسمالكودم
الساعا

ت
المعتمدة

اضافةحذف

:االسم/ األكاديمي المرشد وتوقيع :                                          اسم  الطالب اسم

:                                                                              التوقيع/     التوقيع 

 القسم رئيس                                                                                         

ا.د/                                                                                          

استمارة

/2013مقررات دبلوم الدراسات العليا  في الهندسة ).......................................( للعام الجامعي   
................... فصل دراسى 2014

:                                    الوظيفة: للطالب األكاديمي المرشد

والمرشد الطالب بمعرفة الجزء هذا :  ) يمأل  فيها التسجيل في الطالب يرغب التي المقررات



والبحوث العليا الدراسات شئون

الكلية إدارة -مبنىاالرضي الدوربسبرباى الكليات طنطا- مجمع الهندسة-جامعة� كلية
E-mail:tanengpgr@yahoo.comTel./Fax: (+20)  40 3315860

PPost-ost-GGraduateraduate

SStudies & tudies & RResearchesearch

العلمي: القسم يحدده الذي االكاديمي

 أسبوعا15 : ولمدة األول الدراسي الفصل مقررات

التدريسية الساعات عددالمقرر اسمالكودم
نظري + درس محاضرة

عملي / تدريب

الساعات عدد
المعتمدة

 أسبوعا15 الثاني: ولمدة الدراسي الفصل مقررات

:االسم/ األكاديمي المرشد وتوقيع :                                          اسم  الطالب اسم

:                                                                              التوقيع/     التوقيع 

 القسم   رئيس/د.ا                                                                                       

                                  


