
    
  الطب البیطريكلیــة 

  الدراسات العلیا
  

  

  

  

  طلب قید للدراسات العلیا استمارة

  ............................�قسم ................................ لدرجــة :

  ............الطالب ولق�ه : .................................................................................... أسم

  الجنسیـــة:  ..................... الد�انة .............................الجنس :...................................

  تار�خ الم�الد :  ..................................... محل الم�الد :.................................................

ــــ   ................................................................................................ة:....المهنـ

  عنوان محل إقامة الطالب �التفصیل :................................................................................

  .........................................................................إسم والد الطالب وصناعته وعنوانه  ......

  عنوان مقر العائلة  ..................................................................................................

  ............................................س�ر�ة.: ..................................الخدمة الع االجتماع�ةالحالة 

  الدرجات العلم�ة أو المؤهالت الحاصل علیها :

  تار�خ التخرج  التقدیر العام  الجامعة التى تخرج فیها  المؤهـــل

        
        
        

  .........................................................:�ل)  فيالتقدیر فى مادة التخصص ( فى حالة الفصلین الدراسیین یذ�ر التقدیر 

  ..............................................................................................................................:الدرجة التى یرغب فى الحصول علیها

  .........................................................................................................................:الفرع الذ� یرغب فى إجراء ال�حث ف�ه 

  جامعة المن�ا -  الطب الب�طر� السید األستاذ الد�تور عمید �ل�ة 

  ٠٠تح�ة طی�ة و�عد                   

  .......................................:�قسم ................................: ) أقدم طلبى هذا راج�ا قید إسمى للحصول على ( دبلوم / درجة

ومرف� ط�ه األوراق المطلو�ة ، وأتعهد �سداد الرسوم المقررة فى مواعیدها المحددة وأقر أنى غیر مقید أل� درجة جامع�ة 

  ٠أخر� فى الوقت الحاضر 

  إلحتراموتفضلوا �قبول فائ� ا                    

  إمضاء الطالب                                                       ٢٠تحر�را فى     /    /            

  

فوتوغراف�ة  د وثالث صورا وشهادة م�ال: یرف� الطالب �شفا معتمدا بدرجاته وتقدیراته التى حصل علیها فى جم�ع سنوات الدراسة �الجامعة وموافقة رسم�ة من الجهة التى �عمل به مالحظة 

  ا� )وفى حالة تجنید المتقدم یتقدم �موافقة إدارة التنظ�م واإلدارة أو موافقة شئون هیئة الض�ا� ط�قا لحالة تجنیده ( �جند� أو ضا�� إحت� ٦×٤مقاس 



  ب�انات �حررها القسم

  ............................................................: .............................................................رأ� القسم 

  التخصص الذ� سوف یتم القید ف�ه : ................................................................................

  واإلنجلیز�ة)الدراسات المطلو�ة بجانب ال�حث (تكتب المقررات �اللغة العر��ة 

٥    -١-    

٦    -٢-    

٧    -٣-    

٨    -٤-    

  السید األستاذ الد�تور / عمید الكل�ة

  تحیة طیبة وبعد

   ................... الطلب المقدم منعلى  ٢٠٠أفید س�ادتكم �أن مجلس القسم قد واف� بجلسته المنعقدة بتار�خ    /   /  

  ٠رجاء إتخاذ الالزم ؛ وعرض األمر على مجلس الكل�ة   

  االحتراموتفضلوا �قبول فائ�                                   

  ٢٠٠تحر�را فى    /    /  

   رئ�س القسم                    

  

  ٢٠٠تار�خ قرار مجلس الكل�ة على قبول الطالب للدراسة     /    /    

  

                              �ة عمید الكل   و�یل الكل�ة                     اإلدارة                      مدیر            الموظف المختص   

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

    

  

  �عتمــد ؛؛؛؛                                                                  

  نائب رئ�س الجامعة                                                                           



  جامعـة المنیـا                      �سم هللا الرحمن الرح�م

  الطب الب�طر� �لیــة 

  الدراسات العل�ا

  ( تعھــــــــــــد )

لإلتحاق لدراسة درجة ( الل�سانس أو  �أننى لم أتقدم ..........................................................أتعهد أنا

  ال��الور�وس ) بجامعة المن�ا أو �أ� جامعة أخر� وٕاذا ثبت غیر ذلك ��ون قید� الغ�ا

  وهذا تعهد منى بذلك                           

  ٢٠٠تحر�را فى   /   /   

   المتعهد �ما ف�ه                                                         

  

  

  

  

  جامعــة المنیـا                      �سم هللا الرحمن الرح�م

  الطب الب�طر� �لیــة 

  الدراسات العل�ا

  

  ( تعھــــــــــــد )

أو  �أننى لم أتقدم لإلتحاق لدراسة درجة ( الماجستیر ..........................................................أتعهد أنا

  لمن�ا أو �أ� جامعة أخر� وٕاذا ثبت غیر ذلك ��ون قید� الغ�االكتوراه ) بجامعة ا

  وهذا تعهد منى بذلك                           

   ٢٠٠تحر�را فى   /   /   

  المتعهد �ما ف�ه                                                          

 

  

  

  

  



  جامعة المن�ا  

  الب�طر�  الطب�لیــة 

  الدراسات العل�ا

  ر قبول خصماإقر 

  ...............................طالب الدراسات العل�ا المقید لدرجة ...................................................أقر أنا 

��ل�ة                    �أننى أقبل خصم مبلغ      من مرتبى دفعة واحدة وذلك ق�مة الرسوم 

  منحى الدرجة حتى جامعيتحقة عند بدء �ل عام المس

  وهذا إقرار منى بذلك              

  المقر �ما ف�ه                                                               

  

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  جامعة المن�ا

  الطب الب�طر� �لیــة 

  الدراسات العل�ا

  (إقـــــــــــــرار)
  .  ..........................................المتقدم للدراسة بـ................................  ........................................أقر أنا

�أننى ل�س لى الح� �المطال�ة �األوراق المقدمة منى للدراسة ، �ما أتعد �سداد الرسوم خالل 

  شهر�ن من تار�خ الموافقة على قبولى. 

  وهذا إقرار منى بذلك              

  المقر �ما ف�ه                                                               

  



  

 بیانات طالب دراسات علیا استمارة
  

  ..............:..................................................النوع:............................................. االسم

  .........................................................................................................:..............الد�انة

  ................................................. محل الم�الد     ٢٠تار�خ الم�الد:     /   /   

  ............................................................................................... الموقف من التجنید

ـــــــــة   :...............................................المهنـــ

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

  ..............................................................................:..........................جهة العمل

  :........................................................ لدرجــــة:...................................... ا القسم

  ..................................:... جهة الحصول عل�ه... :............................................... المؤهل األصلى

  سنة التخرج : :..............................................التقدیر

  ..عنوان الطالب �التفصیل : ..................................................................

  ..........................................................رقم التل�فون : .....................

  رقم ال�طاقة : ................................................................................

  

  

أقر أنا ........................................ أن الب�انات الموضحة عال�ه صح�حة وتحت 

  مسئولیتى

  المقر �ما ق�ه                  

  

 




