
 

 
(م 20/             20              )  العام اجلامعيعلمي عن  قريرت

 عن تقدم احلالة الدراسية لطالب الدراسات العليا
 بيانات أساسية

 الوظيفة: اسم الطالب:
 جمال الدراسة: الدرجة:

 تاريخ التسجيل: تاريخ القيد:
 عنوان الرسالة

 باللغة العربية:
 
 

 باللغة اإلجنليزية:

 هل مت إجراء أية تعديالت على عنوان الرسالة    نعم )     ( ال )       (
 التعديل باللغة العربية:

 
 

 التعديل باللغة اإلجنليزية:

 :املطلوب استكماله من خطة البحث :الطالب خالل العام الدراسي املاضي هأجنز ما
 الوقت املتوقع النتهاء الطالب من الدراسة: مدى انتظام الطالب مبتابعة الدراسة: 

 ( ال )   (  هل مت إعداد أية حبوث للنشر أو يف طريقه للنشر نعم ) 
 للنشر:عدد األحباث املقبولة  عدد األحباث املنشورة:

 أو احلصول على الدرجة أيهما أقرب. ............................................  إذا لزم مد فرتة التسجيل حيتاج ملد فرتة تسجيل املدة
 كتب هذا التقرير مبعرفة املشرفني:

 التوقيع الدرجة الوظيفية االســــــــــــم م
1. 

2. 

3. 

على التقريـر               / /     يف جلسته بتاريخ ................................................ رأي القسم: اطلع جملس قسم
 ...........................................................................................................   وقرر ما يلي:

 رأي اللجنة:    عرض التقرير على الدراسات العليا يف: 
 عميد الكلية     وكيل الكلية للدراسات العليا والبحوث



 

 
(                                                                      )  ستمارة منح درجة ا
 والبحوث العليالدراسات / نائب رئيس اجلامعة لاألستاذ الدكتورالسيد 

 حتية طيبة، وبعد ،،،
 .............................................م على منح درجة 20بناء على موافقة جملس الكلية جبلسته املنعقدة بتاريخ             /          /              

 ...................................................................../ للسيد............................................ يف 
 من اخلارج   املدرس املساعد    املعيد  

 بالكلية.............................................  بقسم:  
 موضوع الرسالة:
 .............................................................................................بالللغة العربية:

........................................................................................................... 
 ..........................................................................................باللغة اإلجنليزية:

.......................................................................................................... 
 :جلنة املمتحنني واملناقشة من السادة

 التوقيع درجة الوظيفيةال االســــــــــــم م
1. 

2. 

3. 

4. 

 مرفق طيه:
حمضر اجتماع جلنة املناقشة )موضح به تاريخ انعقاد اللجنة ملناقشة الطالب(. .1
أصل التقرير اجلماعي موقع من مجيع أعضاء جلنة املناقشة + تقرير فردي لكل عضو من أعضاء جلنة املناقشة موقع بامسه ووظيفته. .2
 ( نسخ مبطبعة اجلامعة8الطالب بطباعة الرسالة )ما يفيد قيام  .3
إحضار إيصال بتسليم نسخة ورقية من الرسالة ملكتبة الكلية. .4
إحضار إيصال بتسليم نسخة ورقية من الرسالة للمكتبة املركزية. .5
لوحدة املكتبة الرقمية باجلامعة. إحضار إيصال بتسليم نسخة إلكرتونية  .6
.سكندريةورقية من الرسالة إىل املكتبة املركزية تكون خمصصة إلرساهلا ملكتبة اإلإحضار إيصال بتسليم نسخة  .7
 إخالء طرف الطالب من مكتبة الكلية. .8

 وتفضلوا بقبول وافر التحية ،،،

 عميد الكلية                  وكيل الكلية للدراسات العليا والبحوث   مدير الدراسات العليا            املختص
 

   



 

 
 استمارة تشكيل جلنة ممتحنني ومناقشة

(                                                              )رسالة 
 والبحوث لدراسات العلياوكيل الكلية لشئون االسيد األستاذ الدكتور/ 

 حتية طيبة، وبعد ،،،
ــا بــ ن حنــيس ســيادتكم   ناقشــة ملم قــد اقــرتك تشــكيل جلنــة املمتحــنني  20جملــس القســم يف جلســته الــت عقــدت بتــاريخ       /       /            علًم

 ......................................................................... لسيد/اخلاصة با .............................رسالة 
 من اخلارج     املدرس املساعد       املعيد      

 :حتت عنوان............................................ :   يف ختصص
 .............................................................................................................بالللغة العربية:

........................................................................................................................... 
 ...........................................................................................................باللغة اإلجنليزية:

........................................................................................................................... 
 وذلك على النحو التالي: 

 التوقيع الدرجة الوظيفية االســــــــــــم م
1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

 :علًما ب ن جلنة اإلشراف مكونة من

 التوقيع الدرجة الوظيفية االســــــــــــم م
1. 

2. 

3. 

4. 

 مرفق طيه: تقرير صالحية عرض الرسالة على جلنة املمتحنني موقع من مجيع السادة املشرفني، وخطاب باقرتاك اللجنة.
 وتفضلوا بقبول وافر التحية ،،،

 رئيس القسم
 

   

 2من  1



 

 والبحوث لدراسات العليااجلامعة لالسيد األستاذ الدكتور/ نائب رئيس 
 حتية طيبة، وبعد ،،،

 تشـكيل جلنـة املمتحـنني ملناقشـة     وافـق علـى  م قـد   20يف جلسته الت عقـدت بتـاريخ       /       /              الكليةحنيس سيادتكم علًما ب ن جملس 

 ......................................................................... السيد/املقدمة من  الرسالة

  :وذلك على النحو التالي 

 التوقيع الدرجة الوظيفية االســــــــــــم م
1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

 

 مرسل للعلم واختاذ الالزم

 وتفضلوا بقبول وافر التحية ،،،

 

 عميد الكلية                  وكيل الكلية للدراسات العليا والبحوث   مدير الدراسات العليا            املختص
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 2من  2 



 

 
 موضوع حبث تسجيل استمارة 

(                                                   ) لدرجة 
  .............................  بقسم .............................كلية 

  ......................................................................................................:   اسم الطالب
 ................................................................................................................. :الوظيفة

 م . 20تاريخ موافقة جملس الكلية على التسجيل:          /          /             
 . م 20تاريخ اعتماد أ.د/ نائب رئيس اجلامعة للتسجيل:          /          /             

 ...............................................................................التقدير العام ملقررات التمهيدي الت درسها: 
 عنوان البحث:

 .............................................................................................................بالللغة العربية:
........................................................................................................................... 

 ...........................................................................................................باللغة اإلجنليزية:
........................................................................................................................... 

 ............................................................ لغة الرسالة:
 : هيئة اإلشراف

 التوقيع الدرجة الوظيفية االســــــــــــم م
1. 

2. 

3. 

4. 

 السيد األستاذ الدكتور/ عميد الكلية
ــ ن جملـــس   ــا بـ ــيادتكم علًمـ ــق جب حنـــيس سـ ــد وافـ ــاريخ       /       /           القســـم قـ ــته الـــت عقـــدت بتـ ــى الطلـــب املقـــدم  م 20 لسـ ــن علـ مـ

حيـث إنـه    ............................... للتسجيل لدرجـة .............................................................السيد/
 اجتاز املقررات املطلوبة بنجاك.

 .رجاء اختاذ الالزم وعرض األمر على جملس الكلية

 وتفضلوا بقبول وافر التحية ،،،

 رئيس القسم     م . 20حتريًرا يف             /            /                 
 

 2من  1



 

 .م 20     /                  /         على تسجيل الطالب جبلسته بتاريخ      الكليةجملس وافق 

 عميد الكلية                وكيل الكلية للدراسات العليا والبحوث  الدراسات العليامدير              املختص
 
 
 

 

 د ،،،ـــتمــيع

 نائب رئيس اجلامعة                                            عــــــامال ــديــرامل                                        اإلدارة        ديرــــماملختص                                                   
 للدراسات العليا و البحوث          

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 2من  2 



 

 
  طلب قيد للدراسات العليااستمارة 

 ............................................ ..................................................................اسم الطالب:   
 ..................................: اجلنس ..................................الديانة:  ..............................اجلنسية: 

 ...............................................................................م  حمل امليالد:  20تاريخ امليالد:           /           /                 
 .................................................................................................................. الوظيفة:

 ...........................................................................................عنوان حمل إقامة الطالب بالتفصيل: 
 ............................................................................................ اسم والد الطالب وصناعته وعنوانه:

 .........................................................................................................عنوان مقر العائلة: 
 ................................................ اخلدمة العسكرية: ......................................... احلاة االجتماعية:

 الدرجات العلمية أو املؤهالت احلاصل عليها الطالب: 

 تاريخ التخرج تقدير مادة التخصص  التقدير الرتاكمي اجلامعة الت خترج فيها املؤهل  م
1.       
2.       
3.       
4.       
 ....................................................................................... فرع الذي يرغب يف إجراء البحث فيه:ال

 السيد األستاذ الدكتور/ عميد الكلية
 ................................. بقسـم  .............................أقدم طليب هذا اجًيـا قيـد امسـي للحصـول علـى درجـة       

الوقـت  ومرفق طيه األوراق املطلوبة، وأتعهد بسداد بسداد الرسـوم املقـررة يف مواعيـدها اةـددة، وأقـر إنـق غـب مقيـد بـ ي درجـة جامعيـةأخرى يف            
 احلاضر.

 وتفضلوا بقبول وافر التحية ،،،

 أمضاء الطالب     م . 20حتريًرا يف             /            /                 

 
 سـتمارة ا/3 بكـالوريوس أو الليسـانس عنـد القيـد    بيـان بتقـدير املقـررات الدراسـية ملرحلـة ال     / 2  أصـل شـهادة املؤهـل   / 1:  )بهذه االستمارة مالحظة: يرفق الطالب

 رار بعدم القيد بكليات أو جامعاتإق/7 صور شخصية. (3عدد )/ 6 صورة بطاقة الرقم القومي./ 5 أصل شهادة امليالد./ 4 .ديم اإللكرتوني على موقع اجلامعةالتق
 إذا كانـت الدراسـة حتتـاج    موافقة جهة العمل علـى التفـرل للدراسـة  للعـاملني باحلكومـة أو قطـاع األعمـال       /9. عدم العمل أو موافقة جهة العملإقرار ب/ 8 أخرى.

 املوقف من التجنيد بالنسبة للذكور./ 10للتفرل.
 2من  1 



 

 
 ................................................................................................................رأي القسم:  

........................................................................................................................... 
 ............................................................................................ الذي سوف يتم القيد فيه:التخصص 

........................................................................................................................... 
 ...................................... اللغة األجنبية املطلوب دراستها: ............................................. لغة الرسالة:

 الدراسات املطلوبة جبانب البحث )تكتب املقررات املطلوبة باللغة العربية واإلجنليزية(:

 الفصل الثاني الفصل األول م
1. 

2. 

3. 

4. 

 األستاذ الدكتور/ عميد الكليةالسيد 
ــ ن جملـــس   ــا بـ ــيادتكم علًمـ ــق جب حنـــيس سـ ــد وافـ ــاريخ       /       /            القســـم قـ ــته الـــت عقـــدت بتـ ــن   م 20لسـ ــى الطلـــب املقـــدم مـ علـ

 .............................................................السيد/
 اختاذ الالزم.التكرم برجاء 

 وافر التحية ،،،وتفضلوا بقبول 

 رئيس القسم     م . 20/            /                          :حتريًرا يف
 

 

 .م 20     /                  /         على قيد الطالب جبلسته بتاريخ      الكليةجملس وافق 

 عميد الكلية                   العليا والبحوثوكيل الكلية للدراسات           مدير الدراسات العليا             املختص
 

 د ،،،ـــتمــيع

 اجلامعة نائب رئيس                                            عــــــامال ــديــرامل                                        اإلدارة        ديرــــماملختص                                                   
            للدراسات العليا و البحوث          

 

 2من  2

 بيانات حيررها القسم املختص



 

 

 
 ............................................................: امعةـــج .................................................: كلية

 : يف العام الدراسي 
 ........ .....................................اجلنسية..........................................................اسم الطالب:   

  ...................................: احلالة االجتماعية .............................................................: اسم األم
 ........................ :الزوج/ الزوجةية جنس........................ ية األب:جنس .............................. ية األب:جنس

 .....................................................................................................حمل اإلقامة داخل البالد:
 .....................................................................................................حمل اإلقامة داخل البالد:

 ................................. صداره وتارخيه:ة إجه ..........................رقمه:   ..................... :نوعية جواز السفر
 ........................................: العملجهة  ...............................................وظيفة الطالب إذا كان يعمل:  

 الطالب: ا املؤهالت احلاصل عليه

 جـهـــة احلـصـــول عليه التـقــديــر الـعــــام تاريـخـــه املـؤهــل م
1.      
2.      
3.      

 .........................................................................:الدرجة املراد احلصول عليها )دبلوم / ماجستب / دكتوراه (
 ........ .......................................:التخصص الدقيق .............................................:   التخصص العام

 

 ................................................................................................................:املورد املالي
 نفقته اخلاصة ىعل   بعثة حكومية      منحة ىمرشح عل

 

 

 رارــــــــــقإ
  .و معهد جبمهورية مصر العربيةأقر بصحة البيانات املوضحة ، كما مل يسبق لي التقدم لنفس الدرجة ب ي كلية أ

 توقيع الطالب                                                                                                         .                                م20/             /           حتريرا يف :    
 
 

 رأي الكلية معتمد باخلامت:
 ..................... التوقيع :  ........................................الوظيفة: ..................................:مـــــــساأل

 رأي اجلامعة معتمد باخلامت:
 ..................... التوقيع :  ........................................الوظيفة:.............. ....................:ماألســـــــ

 

 .عتماد)ملحوظه هامة ( هذه االستمارة تعترب الغية ما مل يتم استيفاء مجيع بياناتها مبا فيها البيانات اخلاصة باال

   

 استمارة بيانات االلتحاق بالدراسات العليا
CAM-751-FM-04-34 

 
 


