معهد الدراسات العليا والبحوث

السـيد األستاذ الدكتور  /عمــــيد معهــــــد الدراســات العليــــا والبحــوث ـ جامعـــــــة اإلسكندرية
تحيـــــــــه طيبـــــــــــه وبعـــــــــد ،،،،،،،،
المرجــو التكــــرم من ســـــــيادتكم بالنظـــــر نحــــــــــو الموافقـــــــة علـــى قبــــــــــــول طلبــــــــى لاللتحــــــــــاق
بالدبلــوم  /الماجســـتير  /الدكتوراه بقســـم  --------------------------------------للعام الجامعـــى-------------
بنظــام الساعــات المعتمـــــــــدة
حيث أنني حاصل على بكالوريوس  /ليسانس ----------------------------تخصص ------------------------------
بتقدير عام  ---------------------------مجموع الدرجــات  ------------------النسبة المئوية -------------------
من كلية  /معهـــد  ---------------------جامــعـــة  ----------------فـى العام الجامعـى ----- --------------------

وتفضـــــــلوا بقبـــــــــول فائق االحـــــــــــترام ،،،،،،،
تحريرا فى

/

/
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مقــــدمـــــه لســـــــيادتكم
االســـــم بالكامل ------------------------------ :
التوقيـــــــــــــــع ----------------------------- :
بطاقة شخصيــه  /عائليــه رقــم -----------------:
مكتب سجل مدنى  ---------- :محافظــة -------- :
تليفــــــــــــــــون ------------------------------ :
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طلب قيد لدرجــــة -------------
طبقا لنظام الساعـــات المعتمـــــدة
بمعهد الدراسـات العليا والبحــوث

الســـــيد األستاذ الدكتور  /عميد معهد الدراسات العليا والبحــــــوث
أرجو التفضل باتخاذ الالزم نحو قيدى لدرجـــة الماجستير  /الدكتوراه بقســــــم ------------------------------------------
وأتعهــد باالنتظــــام فى الدراسـة انتظــــاما كامـال كما أتعهد باتباع قوانين الجامعة ولوائحهــــا ونظمهـا بكـــل دقـــــة.
وتفضلوا بقبول فائق االحترام،
اسم الطالب ولقبه  --------------------------------------------------جنســــــــيته  --------------ديانته------------
تاريــــخ المــــيالد  --------------------------------------------------محل الميالد ---------------------------------
عنـــوان الطــــالب -----------------------------------------------------------------------------------------------
الوظيفـــــــــــــــــه -----------------------------------------------------------------------------------------------
الدرجات العلمية والمؤهالت الدراسية وتواريخهــــــا --------------------------------------------------------------
وتقديره فيها والجهـــات الحاصــل منهــــــا عليهـــــا ---------------------------------------------------- ---------
تو قيع الطالب
تحريرا فى

/

/

--------------------
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إقـــــــــــــــــــــــــــــرار
أقــــــر أنا الطـــالب ---------------------------------------------------------------------------------------- /

 -1باننى أرغـــــــب فى االلتحــــــاق (بالدبلـــوم /الماجســــتير /الدكتـــوراه ) بقسم -----------------------------
فـى العام الجامعى ----------- /---------------
 -2و أنني غــير مقــيد للدراســة بدبلـوم أو أي درجـــه جامعيـه أخــرى فى أي مــن معاهـــد أو كليــات فى جامعــات
جمهـورية مصــر العربية وفى حــــالة ثبــــــوت ذلك ســــــوف أعرض نفسي للمسـائله القانونية.
أن حالتي الوظيفيـــــــــــــة كما يلي :

-3

ـ ال أعمــــل
-4

أعمــــــــل

بأنـه لـم يســـبق لى االلتحـــاق بدراســـة الدرجـة الجامعيـة المتقـــدم إليهــا أو شــطب قيــــدى بـأى كليـــة أو
معهــــد بجامعة اإلســـــكندرية

 -5اننى قمت باالطالع على الالئحة الداخلية للمعهد

وهـــــذا إقـــــــرار منى بذلك ،،،

تحـريرا فى

/

/
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المقـــــــــــر بمــــا فيــــــــه
االســــم بالكـامـل ------------------------------- :
التـوقيــــــــــــــع -------------------------------- :
بطاقة شخصية  /عائليــة رقــــم ----------------- :
مكتب سجل مدنى  --------- :محافظة ----------- :
تليفــــــــــــــــــون ----------------------------- :

معهد الدراسات العليا والبحوث

س1

استمارة القيد للدراسات العليا
(دبلوم  /ماجستير  /دكتوراه )
اســم الطـالــب /

رقم الطـــالــــب /

الجنـــــــسية /

تاريخ القيـــــــد /

تاريخ الميالد /

محل الميـــــالد /

محل اإلقامــــة /

رقم التليفــــون /

جهة العـمــــل /

الوظيفة الحالية /

الدرجات العلمية الحاصل عليها :
قســــم /

 .1بكالوريـوس /
جامعـــــــــة /

كليـــــــــــــة /

عـــــــام /

تقدير سنوات الدراسة :
إعدادي:

أولى:

ثانية:

رابعة:

ثالثة:

التقدير التراكمي /

 .2دبلوم الدراسات العليا /
كلية /

التقدير )GPA) /
جامعة /

عام

 .3ماجستير الدراسات العليا /
كلية /

جامعة /

عام /

توقيع الطالب

