
 

 جامعة طنطا          

 االداره العامه للدراسات العليا 

 

 اقرار عدم تضارب المصالح لعضو هيئة التدريس مع طالب الدراسات العليا

 اسم الطالب /                                                  الرقم القومى/

 التخصص /    الدرجه العلميه المسجل لها/                               

 تاريخ القيد للدرجه / 

 عنوان الرساله/ 

 

باالشاره الى ما وجه به السيد أ.د/ وزير التعليم العالى والدوله للبحث العلمى من ضرورة 

مراعاة الضوابط الخاصه باالمتحانات للدراسات العليا وقانون تنظيم الجامعات وقرارات مجلس 

 جامعه طنطا .

 اقر انا /

 / واعمل بوظيفة

بأنه ال يوجد اى تضارب مصالح بينى وبين طالب الدراسات العليا المذكور سابقا من حيث 

العمل معا بمراكز خاصه او مشاركات ماليه او خالفه مما يندرج تحت بند تضارب المصالح 

 مما يمكننى من االشراف عليه فى الرساله او المشاركه فى لجنه الحكم والمناقشه .

ير فى الحاله الحاليه بينى وبين الطالب سأكون ملزما بتقديم اخطار الى ادارة واتعهد بان اى تغي

الدراسات العليا بالكليه ومجلس القسم وان صحة المعلومات فى هذا االقرار على مسؤليتى 

 الشخصيه .

 وهذا اقرار منى بذلك

 المقر بما فيه 

 االسم/

 الدرجه/

 التاريخ/         /        /

 التوقيع / 



 جامعة طنطا          

 االداره العامه للدراسات العليا 

 

 طالب دراسات عليا مع عضو هيئة التدريس اقرار عدم تضارب المصالح ل

 )تشكيل لجنة حكم(

 اقر انا الطالب /

 المقيد بالدراسات العليا بدرجة /

بيانهم بعد بانه ال يوجد اى تضارب مصالح بينى وبين الساده أعضاء هيئة التدريس الموضح 

 -والمشاركين فى لجنه المناقشه والحكم على رسالتى وهم :

1- 

2- 

3- 

 

وأتعهد بأن أى تغيير فى الحاله الحاليه بينى وبين الساده أغعضاء لجنة المناقشة سأكون ملزما 

دارة الدراسات العليا بالكلية ومجلس القسم وان صحة المعلومات فى هذا إخطار الى إبتقديم 

 ى مسئوليتى الشخصيه .االقرار عل

 وهذا اقرار منى بذلك 

 المقر بما فيه 

 االسم/

 الدرجه/

 التاريخ/         /        /

 التوقيع / 

 

 

 



 جامعة طنطا          

 االداره العامه للدراسات العليا 

 

 

 إقـــــــــــــرار

 عليا مع طالب دراسات  عضاء لجنة المناقشه والحكماقرار عدم تضارب المصالح أل

نقر نحن الموقعين أدناه )أعضاء لجنة المناقشه والحكم( على رسالة الماجستير /الدكتوراه 

 المقدمه من الطالب /                                               بقسم/

بأنه ال توجد صلة قرابه بيننا  نحن أعضاء اللجنه أو بين أحد منا مع الطالب حتى الدرجه 

 ذا إقرار منا بذلك . الرابعه , وه

 

 أعضاء لجنة المناقشه والحكم

 

 االسم                                                   التوقيع            

1- 

2- 

3- 

4- 

5- 

 

 

 

 

 



 

 

 "2"نموذج                                                                                          كلية الصيدله     

 مذكرة                      إدارة الدراسات العليا 

للعرض على السيد االستاذ الدكتور / نائب رئيس الجامعه للدراسات العليا والبحوث بشأن 

 تشكيل لجنة الحكم والمناقشة

 الجنسية:لرسالة:                        للطالب :                                          

 القسم العلمى :                                   التخصص: 

 تاريخ موافقة الكليه على القيد:     /     /         تاريخ موافقة الجامعه على القيد:

 تاريخ الموافقة على التسجيل "مجلس الدراسات" :          /      /

 /                  عدد سنوات المد السابقه:  تاريخ انتهاء مدة التسجيل :          /      

 )باللغه العربيه(: هعنوان الرسال

 تشكيل لجنة االشراف :

 االسم م

1  

2  

3  

4  
 تشكيل لجنة الحكم والمناقشه:  

 الجامعه الكليه الدرجه الوظيفيه االسم م

1     

2     

3     

4     

5     
 /    اقتراح مجلس القسم للتشكيل:    /    /      تاريخ العرض على لجنة الدراسات العليا للتشكيل:    / 

 موافقة مجلس الكليه على التشكيل:     /     / 

 إدارة الدراسات العليا بالكليه               ا.د/ وكيل الكليه للدراسات العليا والبحوث        ا.د/ عميد الكليه  

 

 االداره العامه للدراسات العليا والبحوث بالجامعه 

 يعتمد                                                                    االداره المختصه 



 نائب رئيس الجامعه للدراسات العليا والبحوث      المدير العام            المختص       مدير االداره     

 "1"نموذج                                                                                          كلية الصيدله     

                       إدارة الدراسات العليا 

 نموذج تقرير الصالحية

 الجنسية:   لرسالة:                        للطالب :                                       

 القسم العلمى :                                   التخصص: 

 تاريخ موافقة الكليه على القيد:     /     /         تاريخ موافقة الجامعه على القيد:

 تاريخ الموافقة على التسجيل "مجلس الدراسات" :          /      /

 (:ة)باللغه العربي ةعنوان الرسال

 رسالة )باللغة االنجليزية(:عنوان ال

 لجنة االشراف :

 االسم م

1  

2  

3  

4  
( أعضاء لرسائل الدكتوراه وذلك فى حاله وجود أكثر من مشرف أجنبى 5لجان االشراف المشترك:يمكن زيادة لجنة االشراف الى )

 فيكونوا بصوت واحد 

 تشكيل لجنة الحكم والمناقشه:  

 الجامعه الكليه الوظيفه االسم م

1     

2     

3     

4     

5     
 رئيس لجنة المناقشة والحكم: 

 االسم : 

 ا.د/ المشرف الرئيسى :                                          ا.د/ رئيس القسم :

 ا.د/ وكيل الكليه للدراسات العليا والبحوث:  

 يعتمد  ا.د/ عميد الكلية                                                                         

 



 

 

 

 

 


