
 
 كلية الحقىق               

 إدارة الدراسات العليا ىالبحىث
 طهب انتحاق بقسى انذراسات انعهيا

 و 02/ 02)دبهٌو                              (   

 

  اسى انطانب:

  تاريخ انًيالد / جية انًيالد

  انجنسية :

  انذيانة : 

  تاريخ انحصٌل عهى درجة انهيسانس: 

  عهيو انطانب:  اصمانتقذيز انح

  انكهية انتي تخزج ينيا ًانجايعة انتابع نيا:

  انذبهٌو انتى يزغب فى االنتحاق بو : 

  عذد يزات دخٌنو ايتحاٌ ىذا انذبهٌو سابقا : 

  اقزار انطانب بعذو قيذه بذبهٌو دراسات عهيا :

  ًظيفة انطانب :

  جية انعًم ًرقى انتهيفٌٌ : 

  يحم انقاية

  انتهيفٌٌ  رقى

  انًادة االختيارية 

 الدكتىر / عميد الكلية األستاذالسيد 
 (.     20/           20)      أتشرف بان أتقدم بطلب قيد اسمي بدبلىم قسم الدراسات العليا بالكلية فى العام الجامعي تحية طيبة .... ىبعد، 

 .المطلىبة . برجاء التفضل بالمىافقة  األىراقىمرفق طيه 
 قرش        جنيه                                                                                                                         

      م       مبلغ   20علما  بانى سددت الرسىم الدراسية بالقسيمة رقم                          بتاريخ          /       /     
 قرش        جنيه                                                                                                                           

 م                    مبلغ          2010/         /               ىالقسيمة رقم                            بتاريخ
 ىتفضلىا بقبىل فائق االحترام ،،،

                                                                                                                                                                                      
 تىقيع الطالب 

 تحتف  باألىراق أكرر من رثاث سنىات .القيد يتجدد سنىيا ىالكلية ال
 ترفق االىراق مع الطلب االلتحاق ىتقدم الى ادارة الدراسات العليا فىر سداد المصرىفات .

                                                                                                                                            اليجىز قيد الطالب بالدبلىم الذى رسب فيه اربع مرات .
 

 تىقيع المى ف                                                                                                                                                 
 
 

                  
 عًيذ انكهية                                                                                                                                                    

 

 

                                                                                                                                                                 

 ا.د انشحات إبزاىيى ينصٌر



   

                                                                                                                                                                                                           

 إقزار
 

 

 الطالب المتقدم للقيد بالدراسات العليا بدبلىم : أنااقر 
 م       20/             20 الجامعيللعام 
      

 -:  باالتيباننى التزم 
 

عمال علاى التحااقى المىاعياد المحاددة ىمان ضامنوا مىافقاة جواة ال فايتىفاة مسا بااألىراق تقدمي .1
 مختىمة .ى بالدراسة معتمدة

 بطاقة شخصية حديرة باننى الاعمل .  ىأقدمللدراسة ا قر اننى الاعمل   تفرغيحالة  في .2
 . أخرىاى درجة علمية  فياقر اننى غير مسجل  .3
 بالدراسات العليا بصفة دىرية .  اإلعثاناتبلىحة  التيمتابعة التعليمات  .4
 عليا بالكلية . الدراسة ىالمىاعيد الىاردة بثائحة الدراسات ال فياالنت ام  .5
حالاة عادم دفاع المصارىفات الدراساية قبال المىعاد  فاي أىحالة مطابقة حاالتي  لكافاة المعلناة  في .6

 أى قياد  إلغااء  بيانات غيار صاحيحة ، فمان حاق الكلياة  أى أىراقهناك اى  أناربت  ىإذاالمحدد 
 مسبق . إنذارفىرا دىن اى  تسجيلي

 
 

 
                                                                                                             

 المقر بما فيه 
                                                                                                            

 اسم  الطالب : 
 تىقيع الطالب:                                                                                       

                                                                                                                            : التاريخ                                                                                         

 

 

 ىقع الطالب امامى ،
 

 : اسم المى ف
 

 تىقيع المى ف

 

 دمغة


