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 استمارة قيد بالدراسات العليا
 نجليزيةلترجمة المتخصصة من قسم اللغة اإللدبلومة الدراسات العليا في ا

ــــــــــــلجنسيا  ...............................................................................................................................اسم الطالب و لقبه     .......................................................................... ة  ــــــــــــ
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ــــــــحل امليـــــــم             م  02       /        تاريخ امليالد      /     ــــــــــــــــــ ــــــــ   الرقم القومي  .......................................الد ـ

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

 ........................................................ املوقف من التجنيد  

 ...................................................................................................................................................................................................العنوان  

 تاريخ التخرج التقدير العام جهة الحصول عليه املؤهـــــــــــــــــــــــــــالت الدراسية م

     

     

     

 تحية طيبة و بعد ،،،                    جامعة سوهاج –لسن السيد أ.د / عميد كلية األ                       

 وراق املتقديم طلبي مرفقا به لا أتشرف ب         
 
جمة قيد اسمي للحصول علي دبلومة الدراسات العليا في التر  طلوبة راجيا

 املتخصصة من قسم اللغة لا 
 
 في مواعيدها امل نجليزية ، و أتعهد بسداد الرسوم املقررة سنويا

 
ر مقيد قر بأنني غيحددة مما أ

 و تفضلوا سيادتكم بقبول فائق التحية بأي دبلومة أو درجة جامعية أخري .

 توقيع الطالب ................................................................................................................
 
 م02/           في        /            .. تحريرا

 م02       /          /          تاريخ موافقة مجلس القسم

عميد                                        رئيس قسم الدراسات العليا                                         املوظف املختص                               

 الكلية

 

 

 م02رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا و البحوث       /         /          تاريخ اعتماد أ.د/نائب 
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نائب رئيس الجامعة لشئون                                                                                                                                        

 وث       الدراسات العليا و البح

 

 اقرار بقبول خصم للمتفرغين

   
 
 ر نحن املوقعين علي هذا لاقرار و العاملين بمصلحة / ق  ن

 بأننا نقبل الخصم من مرتباتنا ) الرسوم الدراسية ( املستحقة علي الطالب / 

 
 
جامعة سوهاج في  –لسن بكلية لا        قسم /                                                                     سجل لدرجة /امل

 . لك للكلية للعمل بموجبه عند اللزومحالة عدم تسديد الطالب لهذه الرسوم و هذا اقرار منا بذ

     
م
                                                                                            قر الاول امل

م
 قر الثانيامل

 الاسم :                                                                                                    م :الاس     

 الوظيفة :                                                        الوظيفة :                                          

 التوقيع :                                                                                 التوقيع :                   

                                                                                                                              

 ... يُعتمد                                                                                                                                 
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 رغـــــــــــفــترار ـــــــــــاق

   
 
 ر نحن املوقعين علي هذا لاقرار و العاملين بمصلحة / ق  ن

  الحاصل علي                                    قسم /                                              / بأن السيد

 بتقدير عام /                                                                ال يعمل بأي مصلحة حكومية أو قطاع عام أو خاص .

 . و نضمن في حالة التعيين بأنه يرسل موافقة جهة العمل معتمدة من وميل الوزارة

 و هذا اقرار منا بذلك للكلية .

     
م
                                                                                                ول قر ألا امل

م
 قر الثانيامل

 سم :ألا                                                               سم :                                      ألا      

 الوظيفة :                                                        الوظيفة :                                          

 :التوقيع                                                       التوقيع :                                              

                                                                                                                              

 ... يُعتمد                                                                                                                                 

مدير عام                       

 املصلحة

 

 ختم شعار الجمهورية                                 
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 نــــــامليــــم للعـــــول خصــــــرار قبـــاق

 أقر أنا /

 املوظف بمصلحة /

 قسم /                         تسجيل درجة /                             لو املتقدم 

جامعة  –لسن لكلية لا سوم الدراسية املستحقة (جامعة سوهاج بأنني أقبل الخصم من مرتبي ) الر  –لسن بكلية لا     

 سوهاج .

 . و هذا اقرار مني بذلك للكلية للعمل بموجبه عند اللزوم

 

قر بما فيه                           
م
 امل

 م :ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــسلا       

 : ـــــوظيفـــــــةــال      

 : التـــــــــــــــــــــــوقيع     

 

 يعتمد ،،،                               

 رئيس املصلحة                            
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 سداد الرسوم رارــــــــــــــــــاق

 املتقدم لتسجيل درجة /                                                         أقر أنا /                               

 جامعة سوهاج –لسن بكلية لا                                    بقسم /                                                    

و الذي ينص ، م 02/4/0200( بجلسته املنعقدة في  57) بأنني أسدد رسوم القيد سنويا طبقا لقرار مجلس الجامعة رقم 

لغي قيده و ي  تعطي مهلة مدتها شهرين للتسديد  علي " تحصيل الرسوم الدراسية سنويا و  ال يتم نذر خاللها الطالب و بعدها ي 

 سباب "إعادة قيده ألي سبب من لا 

لغاء قيدي للدرجة ، و للكلية إالجامعة املذكور عاليه و جلس و إذا لم أسدد الرسوم سنويا فللكلية الحق في تطبيق قرار م 

 أيضا الحق في تحصيل الرسوم املستحقة طبقا للقانون .

 هذا اقرار مني بذلك للكليةو 

قر بما فيه
م
 امل

 م :ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــســـــــــلا 

 رقم البطاقة :

 ن :ـواـــــــــــــــــــــــــــالعنـــــ

 

 

 

 

 



 Sohag                                                           ــاجـــــــــــــــــوهـــــــــعـــة ســـــــــــامـــــــجـــــ                        
University 

                                                                                      Faculty of Languages ن ـــــــــلسة ألاـــــــــــكلي                                 
 Graduate Studies and                                               العليا و البحوث                   الدراسات                                   

Research 
 

كلية                                                                                                                                   الكوامل –جامعة سوهاج  –لسن كلية ألاالعنوان : 

 جامعة سوهاج –لسن ألا

 

 

 

 

 

 

 

 الضوابط رارــــــــــــــــــاق

 /  بدبلوم لقيداملتقدم ل                        أقر أنا /                                                                 

 م 0205/0202في العام الجامعي                                     بقسم /                                                      

 يــــــاآلتــــب

 الئحة الداخلية للكلية الخاصة بدبلوم /                                      قسم /      لبأنني أقبل الضوابط املحددة با  -0

 ن وجدت .بأنني أقبل شروط القسم إ -0

 ذلك .  امتحان القبول إن قرر القسم بأنني أجتاز  -0

في                                              قسم /                  ني لم يسبق لي التقدم بدبلوم /                         بأن -4

 عوام السابقة   لا 

 /بأنني إذا لم أحضر لاوراق آلاتي ذمرها بعد فليس لي الحق في القيد بدبلوم /                                    قسم  -7

        ستيفاء ملفي هي :و ألاوراق الباقية ل 

0-                            

0-  

0-  

اعتماد ملفه من السيد ا.د / نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا و و ال يعتبر الطالب مقيدا إال بعد 

 البحوث

قر بما فيه
م
 امل

 م :ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــســـــــــلا 
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 قم البطاقة :ر 

 ـوان :ـــــــــــــــــــــــــــالعنـــــ

 

 

 

 

 

 

 

 الةــــــــان حـــــــــــتمارة بيـــــــــــــاس
 ئون العاملين التابع لها المتقدم (تقدم مع االوراق بالنسبة للعاملين ) و تعتمد من إدارة ش

 السيد مدير شئون العاملين بـــــــــــــ

 ...تحية طيبة و بعد 

 –لسن كلية ألانظرا ألنني في سبيل قيدي للتحضير لنيل درجة /                                                               ب

 جامعة سوهاج

 عطائي البيانات التالية من واقع ملف خدمتي :فنرجو التكرم باملوافقة علي إ

 سم رباعي : لا  -1

 اسم الوالد : -0

 فة :ـوظيــــــــــــــــــال -3

 تاريخ التعيين بالعمل : -4

 اريخ و جهة العمل :ــــــــــــت -5

 املؤهل و تاريخ و جهة الحصول عليه : -6

 التقدير العام عند التخرج : -7
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 ادة التخصص :ــــــــــــــــــر مــــــــــــتقدي -8

 تجنيد :ــــــــــــــــــــــــوقف من الـمـــــــــال -9

 ي :ــــــــــــقومـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرقم الــــــــــــــــــــــــــال -12

 ... و تفضلوا بقبول فائق االحترام

 مقدمــــــــــــه                                                                                

 

 

 ختم شعار الجمهورية                                                          م                   02تحريرا في      /        /        

 

 جنيه 1دارة شئون العاملين بخاتم شعار الجمهورية + دمغة التابع لها المتقدم و يعتمد من إ لي شئون العاملينيقدم هذا البيان إ*

 

 للقيد في الدبلومة المطلوب وراقاأل
 

 . ( جنيه دمغة 0( جنيه + )  7ا عليها طوابع  ) ستمارة قيد دراسات عليا -0

 . اقرار تسديد الرسوم سنويا -0

 . ( جنيه دمغة 0الضوابط عليه )  اقرار  -0

 . اقرار تفرغ لغير العاملين -4

 . اقرار قبول خصم لغير العاملين -7

عتمد من شئون من ادارة الدراسات العليا و يتم استيفائها من جهة العمل و ) للعاملين ( استمارة بيان حالة  -6
 
ت

 . العاملين التابع لها املتقدم و ختم الشعار

 . ( جنيه دمغة 0قبول الخصم بالنسبة للعاملين عليه )  اقرار  -5

ــــ     ــــــــ ـــــــــ ـــــــــ ــــــــ ـــــــــ ــــــــ ـــــــــ ــــــــ ـــــــــــــــــــــــــ ـــــــــ ــــــــ ـــــــــ ــــــــ ـــــــــــــــــــ ـــــــــ ــــــــ ـــــــــ ـــــــــ ــــــــ ـــــــــ ــــــــــــــــــــ ـــــــــ ــــــــ ـــــــــ ـــــــــ  ـــــ

 . أصل املؤهل -0

 . أصل شهادة امليالد -0

 . صورة بطاقة الرقم القومي -0
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 جامعة سوهاج –لسن ألا

 . ( صور شخصية حديثة 4عدد )  -4

 .املوقف من التجنيد للذكور  -7

 . ( دمغة 0و مختومة بختم الشعار عليه )  صلحةملل معتمدة من مدير اموافقة جهة العم -6

 . بيان درجات -5
 

 

 

 

 

 

 


