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بمعهد الدراسات العليا والبحوث ـ جامعة اإلسكندرية
فى العام الدراسى
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االســـم ثالثيا :

الجنسية:

تاريخ الميالد :

الحالة االجتماعية :

جنسية األب :

جنسية الزوج أو الزوجة :

جنسية أالم :

محل اإلقامة داخـل البالد :
محل اإلقامة خارج البالد :

نوعية جواز السفر :

جهة إصدارة وتاريخه :

رقمة :

جهة العمل :

وظيفة الطالب إذا كان يعمل :
المؤهالت الدراسية الحاصل عليها :

تاريخه :

جهة الحصول عليه :

التقدير العام :

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
الدرجة المراد الحصول عليها  ( :دبلوم  /ماجستير  /دكتوراه ) :

التخصص العام  :تكنولوجيا المعلومات

التخصص الدقيق  :تكنولوجيا المعلومات

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المورد المالى  :مرشح على منحة :
جهة التمويل :

أو على نفقته الخاصة :

أو بعثة حكومية :

نفقته الخاصة

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

إقــــــرار
اقر بصحة البيانات الموضحة  ,كما لم يسبق لي التقدم لنفس الدرجة العلمية بأي كلية أو معهد بجمهورية مصر العربية .

توقيع الطالب

تحريرا فى

...................................................

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
رأى المعهد معتمدا بالخاتم  ( :ال مانع من قبول الطالب في حالة موافقة األمن )
االسم  :مختار ابراهيم يوسف

الوظيفة :عميد معهد الدراسات العليا والبحوث التوقيع...... :

رأى الجامعة معتمدا بالخاتم  :ال مانع من قبول الطالب في حالة موافقة الوزارة
االسم :

..................................... .......................

الوظيفة  ...................................................التوقيع

................................

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
( ملحوظة هامة ) هذه االستمارة تعتبر الغيه مالم يتم استيفاء جميع بياناتها بما فيها البيانات الخاصة باالعتماد .

االدارة العامة لقبول ومنح الوافدين
استمارة معلومات
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اسم الطالب بالكامل ( يشمل األب والجــد واألسرة ) :
االسم بالحروف الالتينية ( للجنسيات غير العربية )

..........................................................................................................

......................................................................... .................................. :

العنوان بالخارج :
الجنســــــــــــــية :

الديانة :

تاريـــخ الميالد :

جهة الميالد :
جهة إصدارة وتاريخه :

رقم جواز السفر:
نوع اإلقامة وتاريخ انتهائها:

المؤهالت الدراسية ( يذكر آخر مؤهل وتاريخه ) :
التقدير العام :

تاريخه :
جهة الحصول عليه :

عنوان الطالب بــ ( ج.ع.م ) إن وجد :
رقم التليفون :
سبب الحضور  :دراسة ماجستير تكنولوجيا المعلومات بمعهد الدراسات العليا والبحوث ـ جامعة االسكندرية.
تحريرا فى

/

/
توقيع الطالب بصحة البيانات :

...........................................

جواز سفر رقم :
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
رقم الصادر :
تحريرا فى :

