
 

 

 جامعة األزهــــــر                                                                                                                 

        كلية اللغة العربية ـ إيتاي البارود                                                                                         

 الدراسات العليا         

 (توراه   ك  الد)املية    الع: طلب تسجيل رسالة للحصول على درجة
                                                                                                     

 مصريالجنسية :                                        أحمد عبد اللطيف عبد المجيد برانية  اسم الطالب: 
درجة التخصص ) الماجستير( في اللغة العربية في البلاغة والنقد بتقدير عام )ممتاز مع التوصية بطبع المؤهل الدراسي :  

   الرسالة على نفقة الجامعة (

 هـر جامعة : الأز -     م  2018كلية اللغة العربية بالمنوفية عامجهة وتاريخ الحصول عليه: 
 تاريخ نجاحه في الفرقة الثانية التمهيدية :  .................. التقدير بالفرقة الثانية أو السنتين: ...............

      البلاغة والنقدالتخصص:                                  اللغة العربيةالشعبة المطلوب التسجيل فيها : 
 جمع ودراسة بلاغية تحليلية " –رضي الل  ه عنه  –ء " كلام أبي الدرداموضوع الرسالة : 

  لجنة اإلشراف:  

 مشرفًا                 أستاذ البلاغة ووكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب أ.د/ سلامة جمعة علي داود     -1
براهيم حمودة طلبة    -2  مشرفًا مشاركًا                      أستاذ البلاغة والنقد المساعد بالكلية       أ.د/ وليد إ

 م                                                               2018دورة أكتوبر  تاريخ التسجيل :  

   م2018/ 12/ 23تاريخ موافقة جملس الكلية :                                     م19/12/2018تاريخ موافقة جملس القسم :   

لب المذكور تقدم بإقرار يفيد عدم تسجيله في أي كلية من كليات جامعة األزهر أو كليات الجامعاات األرار   علما بأن الطا

 .( من الالئحة التنفيذية للقانون  201ـ  200وذلك تنفيذا لنص المادة  ) 

 البحث موقعة من لجنة اإلشراف المرجو التنبيه باتخاذ الالزم  نحو اعتماد التسجيل المذكور واإلفادة ، ومرفق طيه خطة        

 م2017/    10تحريرا في      / 

 د/ عميد الكلية0املختص                     رئيس القسم                مدير عام الكلية             أ.د/ وكيل الكلية للدراسات العليا           أ  

  

  

================================================== =========================== 
 

 السيد األستاذ الدكتور/ نائب رئيس الجامعة
 0روجعت البيانات  واإلجراءات صحيحة واللوائح مطبقة

 0م200تحريراً في     /     /   

                                                                                                                                     

 الموظف المختص              مدير اإلدارة                         المدير العام                           يعتمد التسجيل
 

 د/ نائب رئيس الجامعة المختص0أ                                                                                                                                               

                   0م200مصادقة مجلس الجامعة بجلستها رقم )               (  بتاريخ       /     /   

 :   مالحظات

 (  صورة . 2يكتب النموذج من أصل +)  -1

 في حالة تعديل لجنة اإلشراف نوافى بنموذج لتعديل . -2

 



 

 

يتاي البارودكـليـــة: جامعة األزهــــر                                                                                          اللغة العربية ـ إ

 مد عبد اللطيف عبد المجيد برانيةأحالباحـث:     اإلدارة العامة للدراسات العليا والبحوث                                                        
  البلاغة والنقدقســـم :                                                                               إدارة الدراسات العليا      

 العالمية ) الدكتوراه(درجــة :                                                                                                             

 (الدكتوراه)  العاملية: طلب تسجيل رسالة للحصول على درجة 
 كود الكلية :                                                                                                   كود الطالب :

 " جمع ودراسة بلاغية تحليلية –رضي الل  ه عنه  –                    داءكلام أبي الدر" موضوع الرسالة : 
     .            

           :    املشرفون     
 مشرفًا                 أستاذ البلاغة ووكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب أ.د/ سلامة جمعة علي داود     -1
براهيم حمودة طلبة   -2  مشرفًا مشاركًا                                أستاذ البلاغة والنقد المساعد بالكلية          أ.د/ وليد إ

 م  .2018 أكتوبر: تاريخ اعتبار التسجيل

   م2018/ 12/ 23  تاريخ موافقة جملس الكلية :                                م  19/12/2018:   تاريخ موافقة جملس القسم 

 م200د/ رئيس الجامعة :    /     /  0م                 تاريخ موافقة أ200د/ نائب رئيس الجامعة:     /     /   0تاريخ موافقة أ 

 م                                رقم مجلس الجامعة : )                    (200تاريخ مصادقة مجلس الجامعة :     /      /   

 البيانــــــات صحيحــــــة ،

 د/ عميد الكلية0املختص             رئيس القسم                 مدير عام الكلية         أ .د/ وكيل الكلية للدراسات العليا         أ           

                                                                                                                                           

 

 

 

 =================================================================================== 

 0روجعت البيانات ووجدت صحيحة

      الموظف المختص                                              رئيس القسم                               مدير اإلدارة    

 يعتمــــــــد،،،                                                                                                                                 

 

 

 

 

 

 

 

 


