
 
 جامعة سوهاج

 اإلدارة العامة للدراسات العليا 
 والبحوث

 
 ...................................................كلية: 

 ...........................................قسم:   ............................ :بكلية
 .......................................................................................................................................................: اسم الطالب ولقبه
 .........................................................اجلنس:  ...................................................................................اجلنسية: الديانة: 
 ..........................................................................حمل ادليالد:  .................................................................تاريخ ادليالد: 

 .............................................................................................................................................................................ادلهنة: 
 .............................................................................................................................................عنوان حمل إقامة الطالب: 

 ......................................................اسم اجلد:     ..........................................................اسم والد الطالب: 
 ........................................................................................................................................................عنوان مقر العائلة: 
 .........................................اخلدمة العسكرية:   ..................................................احلالة االجتماعية: 

 ..............................................جهة صدورها:                   ...................................................................رقم البطاقة: 
 .....................................................رقم التليفون: 

 الدرجات العلمية والمؤهالت الحاصل عليها الطالب

 تاريخ التخرج التقدير العام جهة احلصول عليها ادلؤهل
1-    
2-    
3-    

 .....................................................التقدير ىف مادة التخصص )ىف حالة الفصلني الدراسيني يذكر التقدير ىف كل(: 
 ..................................................................................................................الدرجة الىت يرغب القيد للحصول عليها: 

 ........................................................................................................................اجملال الذى يرغب إجراء البحث فيه: 
 ...............................ية السيد األستاذ الدكتور/ عميد كل

 حتية طيبة ... وبعد
 ..................................بقسرررم  ..............................أتشررررت بتقرررده طلررري هرررذا راجيرررال قيرررد ا ررر  للحصرررول علررر  درجرررة    

طيه األوراق ادلطلوبة، وأتعهد بسداد الرسوم ادلقررة ىف مواعيدها احملددة. وأقرر برىننغ غرق مقيرد ألى دبلروم ومرفق 
 أو درجة جامعية أخرى ىف الوقت احلاضر.

 وتفضلوا سيادتكم بقبول فائق االحرتام.  
 توقيع الطالب       201حتريرال ىف:    /    /  

 
يرفق الطالب كشف معتمد بدرجاته وتقديراته الىت حصل عليها ىف مجيرع السرنواا الدراسرية باجلامعرة، ملحوظة: 

وموافقة ر ية من اجلهة الرىت يعمرل  را ودرهادة ادلريالد، وورالف صرور فوتوغرافيرة، ودرهادة ر يرة ت برت 
 موقفه من التجنيد وأخرى من اخلدمة العامة.

 استمارة قيد بالدراسات العليا

 (هدكتورا –جستير لدرجة: )ما



 لمختصبيانات يحررها القسم ا
 .......................................................................................................................................................................................جمال الدراسة: 

 .......................................................................................................................................باللغة العربية:  اجملال الرئيس :
 ..................................................................................................................................باللغة اإلجنليزية: 

 

 .......................................................................................................................................باللغة العربية:  اجملال الفرع :
 ..................................................................................................................................باللغة اإلجنليزية: 

 

 الدراساا ادلطلوبة جبانب البحث:
 القائم بالتدريس عدد ساعاا الدراسة اسم ادلقرر م
1    
2    
3    
4    
5    
6    
7    
8    

 هيئة اإلدرات:
 توقيعه وظيفته اسم ادلشرت م
1    
2    
3    

 للدراساا العليا والبحوف  ..................................السيد األستاذ الدكتور/ وكيل كلية 
 عل  الطالب ادلوضح بياناته. 201أتشرت باإلحاطة بىنن جملس القسم قد وافق جبلسته ادلنعقدة بتاريخ   /   /  

 رجاء اختاذ الالزم
 حرتام.وتفضلوا سيادتكم بقبول فائق اال  

 رئيس القسم       201حتريرال ىف:    /    /  
.................................. 

 :الدراساا العليا

 غق مستوت لشروط القيد مستوت مبراجعة الطلب وادلستنداا ادلرفقة وجد أن الطالب
 مدير اإلدارة   ادلراجع  ادلوظف ادلختص 201تاريخ قرار جملس الكلية بقيد الطالب:   /     /  

 عميد الكلية       201حتريرال ىف:    /    /  
.................................. 

 ................. رأى السيد األستاذ الدكتور/ نائب رئيس اجلامعة للدراساا العليا والبحوف ىف اعتماد القيد
 نائب رئيس اجلامعة

 


