
 

 إدارة الدراسات العلیا     &  ٢٣٤٧٧٦٤/٠٨٦) ف // (٢٣٤٧٧٦٤/٠٨٦) ت: (للتواصل واالستفسار

  كلية التمريضكلية التمريض
FFaaccuullttyy  ooff  NNuurrssiinngg  

  جامعة المنياجامعة المنيا
MMaanniiaa  UUnniivveerrssiittyy  

  ))      ((    إستمارة طلب قيد بالدراسات العليا لدرجةإستمارة طلب قيد بالدراسات العليا لدرجة
  : البیانات االساسیة

  ...........................................................................................................................: أسم الطالب ولقبھ باللغة العربیة
  ...............................................................................................................................: أسم الطالب باللغة االنجلیزیة

  .......................................................................:الدیانة ...............................  : ........................................الجنسیة
  ............................................................................................................................................: الحالة اإلجتماعیة

  .......................................................................: محل المیالد      : ..... / ..... / ..........                            یالدتاریخ الم
  .........................................................................................................................................................: المھنة

  ......................................................................................................................................: المحمول/رقم التلیفون
  ...................: ..... / ..... / ....تاریخ اإلصدار                                                                                           : الرقم القومي

  ..............................................................: )للذكور(الخدمة العسكریة: ..................................................  اإلصدارجھة 
  ............................................................................................................................................: البرید اإللكتروني

  ......................................................................................................................: أسم والد الطالب وصناعتھ وعنوانھ
  .......................................................................................................................: عنوان محل إقامة الطالب بالتفصیل

  ...........................................................................................................................................: عنوان مقر العائلة
  : الدرجات العلمیة أو المؤھالت الحاصل علیھا

  تاریخ التخرج  تقدیر مادة التخصص  التقدیر التراكمي  الجامعة التي تخرج منھا  المؤھل  م
١            
٢            
٣            

  ..................................................................................................................: الفرع الذي یرغب في إجراء البحث فیھ
  

  عميد الكلية/ السيد االستاذ الدكتور

 
  ............................................................   قسم ............................أقدم طلبي ھذا راجیا قید إسمي على درجة             

 األوراق المطلوبة وأتعھد بسداد الرسوم المقررة في مواعیدھا المحددة وأقر إني غیر مقید بأي درجة جامعیة اخري في *ومرفق طیھ
  . الوقت الحاضر

  وتفضلوا بقبول فائق اإلحترام ،،،
  ............................................../ إمضاء الطالب... / ..... / ..........                                                       : ..تحریرا في

                                                
  : یرفق الطالب: مالحظة *

 . لتي حصل علیھا في جمیع سنوات الدراسة بالجامعةكشفا معتمدا بدرجاتھ وتقدیراتھ ا .١
 .موافقة رسمیة من الجھة التي یعمل بھا .٢
 ).أصل كمبیوتر(شھادة المیالد  .٣
 . سم٤x٦ثالث صور فوتوغرافیة مقاس  .٤
 . صورة من بطاقة الرقم القومي .٥
 ). كجندي أو ضابط إحتیاطي(لضباط طبقا لحالة تجنیده في حالة تجنید المتقدم یتقدم بموافقة ادارة التنظیم واالدارة او موافقة ادارة شئون ا .٦

                            
 



 

 إدارة الدراسات العلیا     &  ٢٣٤٧٧٦٤/٠٨٦) ف // (٢٣٤٧٧٦٤/٠٨٦) ت: (للتواصل واالستفسار

  كلية التمريضكلية التمريض
FFaaccuullttyy  ooff  NNuurrssiinngg  

  جامعة المنياجامعة المنيا
MMaanniiaa  UUnniivveerrssiittyy  

  :  یحررھا القسم المختصبیانات
....................................................................................................................................................: رأي القسم

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

...................................................................................................................................................................  
.....................................................................................................................: التخصص الذي سوف یتم القید علیھ

...................................................................................................................................................................  
  ...................................................................................................................................................: لغة الرسالة

  ...........................................................................................................................: اللغة االجنبیة المطلوب دراستھا
  )تكتب المقررات المطلوبة باللغة العربیة واالنجلیزیة: (المطلوبة بجانب البحثالدراسات 

  الفصل الدراسي الثاني  الفصل الدراسي األول  م
١      
٢      
٣      
٤      
٥      
٦      

  

  عميد الكلية/ السيد االستاذ الدكتور

 
اریخ       دة بت ستھ المنعق ق بجل د واف سم ق س الق أن مجل یادتكم ب د س ب ..... / ..... / ..........         إفی ى الطل    عل

  ................................................................................................................................................/ المقدم من
  برجاء التكرم بإتخاذ الالزم 

  وتفضلوا بقبول فائق اإلحترام ،،،
                  ..... / ..... / ..........                                        :تحریرا في

  : رئیس القسم
  

   ..... / ..... / .......... تاریخ قرار مجلس الكلیة یقید الطالب
  

 عميد الكلية وكيل الكلية للدراسات العليا المراجع الموظف المختص

    

  يعتمد ،،،  

 نائب رئيس الجامعة   
  



 

 إدارة الدراسات العلیا     &  ٢٣٤٧٧٦٤/٠٨٦) ف // (٢٣٤٧٧٦٤/٠٨٦) ت: (للتواصل واالستفسار

  كلية التمريضكلية التمريض
FFaaccuullttyy  ooff  NNuurrssiinngg  

  جامعة المنياجامعة المنيا
MMaanniiaa  UUnniivveerrssiittyy  

  العامة للدراسات العلیا والبحوث اإلدارة 
  العلیا المركزیة الدراسات        

  عهدت
  .........................................................................................................................................../ أناأتعھد 

ستیر             سجیل الماج اء ت ة أخري أثن ا أو أي جامع ة المنی بأنني لم أتقدم لإللتحاق لدراسة درجة البكالوریوس أو اللیسانس بجامع
  . وإن ثبت ذلك یكون قیدي الغي

                                                         ..... / ..... / ..........: تحریرا في

  تعهد مني بذلك ،،،وهذا 

   المتعهد بما فيه                                                                                                                                                                                                                                              

  
  
  

  العامة للدراسات العلیا والبحوث اإلدارة 
  العلیا المركزیة الدراسات        

  عهدت
  .........................................................................................................................................../ أناأتعھد 

ة  ة درج اق لدراس دم لإللتح م أتق أنني ل دبلوم ا(ب ستیر –ل دكتوراه– الماج اء  ) ال ري أثن ة أخ ا أو أي جامع ة المنی    بجامع
  . وإن ثبت ذلك یكون قیدي الغي  ) الدكتوراه– الماجستیر –لدبلوم ا(تسجیل 

                                                         ..... / ..... / ..........: تحریرا في

  تعهد مني بذلك ،،،وهذا 

   المتعهد بما فيه                                                                                                                                                                                                                                              

  

  

  

  إقرار 
  ............................................................................................................................................../ انااقر 

من راتبي الشھري  ...........................................................................على ھذا ادناه بانني اقبل خصم مبلغ      الموقع  
  . / .................... الدراسي العلیا للعام في حالة التاخر عن سداد المصروفات الدراسیة والخاصة بالدراسات وذلك 

  إقرار مني بذلك وهذا 

  المقر بما فيه                                                                                                                                                                                                                                 


