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(1) 
 استمارة قيد بالدراسات العليا

 ........................................... :دكتوراه ...........................................:اجستيرلدرجة : م
 ........................................... :قسم

 : ...........................................النوع .: ..........................................اسم الطالب ولقب
 : ...........................................الديانة : ...........................................الجنسية

 ...............: ............................المهنة : ...........................................تاريخ الميالد
 : ...............................تليفون  : .................................عنوان محل إقامة الطالب بالتفصيل

 : ...........................................اسم الجد  : ...........................................اسم والد الطالب
 : ...........................................ائلةعنوان مقر الع

 : ...........................................الخدمة العسكرية : ...........................................الحالة االجتماعية
 ......................................: .....جهة صدورىا ........................................... رقم البطاقة ش /ع :

 :الدرجات العلمية واملؤهالت احلاصل عليها الطالب
 تاريخ التخرج التقدير العام جهة الحصول عليها المؤىل م
1- 
2- 
3- 

    

 ...............(: ............................التقدير في مادة التخصص )في حالة الفصلين الدراسيين يذكر التقدير في كل 
 : ...........................................الدرجة التي يرغب القيد للحصول عليها
 : ...........................................المجال الذي يرغب إجراء البحث فيو

 السيد األستاذ الدكتور / عميد كلية اآلثار جامعة سوهاج
 قسم: ..................ب : ............................ ديم طلبي ىذا راجيا قيد اسمي للحصول على درجةأتشرؼ بتق -تحية طيبة وبعد

دبلوم أو درجة جامعية أخرى في  ألىغير مقيد  بأننيومرفق طيو األوراؽ المطلوبة وأتعهد بسداد الرسوم المقررة في مواعيدىا المحددة واقر 
 وتفضلوا بقبول فائق االحترام                     .               الوقت الحاضر

 توقيع الطالب                                                                                            20تحريرا في    /    /    
                ....................................... 

لب كشف معتمد بدرجاتو وتقديراتو التي حصػل عليهػا فػي جميػع سػنوار الدراسػة بالجامعػة ق وموافقػة رسػمية مػن الجهػة ملحوظة : يرفق الطا
التػػي يعمػػل بهػػا  تعتمػػد مػػن وكيػػل الػػوزارة أو مػػن المػػدير العػػام   و ػػهادة المػػيالد ق وأربػػع صػػور فوتوغرافيػػة ق و ػػهادة رسػػمية ت بػػت موقفػػو مػػن 

 ة ق وإقرار خصمق وإقرار تفرغ في حالة عدم العمل ق واستمارة بيان حالة في حالة العملالتجنيد وأخرى من الخدمة العام
 بيانات حيررها الكسم املختص

 مجال الدراسة :     باللغة العربية: ...........................................
 ................باللغة اإلنجليزية: ...........................                     

 المجال الرئيسي:    باللغة العربية: ...........................................
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 باللغة االنجليزية: ...........................................                    
 المجال الفرعي:    باللغة العربية: ...........................................

 باللغة اإلنجليزية: ...........................................                   
 :الدراسات املطلوبة جبانب البحث

 القائم بالتدريس عدد ساعار الدراسة اسم المقرر م
1.  
2.  
3.  
4.  
5.  
6.  
7.  
8.  

   

 هيئة اإلشراف:
 توقيعو وظيفتو اسم المشرؼ م

1.  
2.  
3.  
4.  

   

 ية اآلثار للدراسات العليا والبحوث جامعة سوهاجالسيد األستاذ الدكتور وكيل كل
م، على الطلب المقدم من الطالب الموضح 200أتشرؼ باإلحاطة بان مجلس القسم قد وافق بجلستو المنعقدة بتاريخ       /        /      

 م200.        تحريرا في :       /       /    ئق االحترامبياناتو، برجاء التكرم بالتنبيو باتخاذ الالزم.                         وتفضلوا بقبول فا
 رئيس القسم

 التوقيع: ....................................
 الدراسات العليا

 بمراجعة الطالب والمستندار المرفقة وجد أن الطالب مستوؼ / غير مستوؼ لشوط القيد. 
 م .200/        تاريخ موافقة مجلس الكلية بقيد الطالب:      /  

 م200/      المختص                      المراجع                        رئيس اإلدارة.                               تحريرا في:      /       
 عميد الكلية

 يعتمد: ..................................
 للدراسار العليا والبحوث في اعتماد القيدرأى السيد األستاذ الدكتور / نائب رئيس الجامعة 

 نائب رئيس اجلامعة
 ................................يعتمد:

 


