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افدين   إستمارة معلومات  5نموذج و

افدين   إستمارة بيانات لإللتحاق بالدراسات العليا  6نموذج و
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 تسجيل مقررات كطالب مستمع  5 –د.ع 
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 1-د.عنموذج 

   بنظام العليا بالدراسات التسجيل طلب
 المعتمدة  الساعات

   :للطالب المرجعى الرقم                               

      :عهدالم/الكلية                               

 

 الشخصية  البيانات  

    : بالكامل الطالب  إسم
 

 :                  الميالد محل                                                 --/--/----:الميالد تاريخ

 :                                                  الجنسية أنثى       ذكر    النوع

 :  السكن عنوان

 :المحمول رقم

 :اإللكترونى البريد

 : اإلصدار جهة --/--/----: اإلصدار تاريخ :  السفر جواز رقم

:  القومى  الرقم

 

 : اإلصدار جهة  --/--/----: اإلصدار تاريخ

 : الوظيفة

 :العمل جهة

 :العلمية المؤهالت

 التقدير العام/المعدل التراكمى جةتاريخ الحصول على الدر الجامعة الكلية الدرجة/الشهادة العلمية  

  --/--/----   بكالوريوس 

  --/--/----   ليسانس 

  --/--/----   دبلومة 

  --/--/----   ماجيستير  

  --/--/----   دكتوراه 

 : بها اإللتحاق المطلوب العلمية والدرجات  الدبلومات

 دكتوراه ماجيستير  دبلومة

 :القسم
 :التخصص

  الربيع             الخريف       الدراسى فصلال
 .Choose an item :الجامعى العام

 لى   يسبق  لم  وأنه  صحيحة  المرفقة  والمستندات  البيانات   جميع  بأن / الطالب  أقرانا

  وأتعهد .  الحالى  الوقت  فى  العربية  مصر  ريةجمهو  داخل  علمية  درجة  أو  دبلومة  ألى  مسجل  غير  وأننى  لها  المتقدم  العلمية  الدرجة  أو  الدبلومة  لدراسة  اإللتحاق

  وأقر   هذا.  ذلك  عكس  ثبوت  حالة  فى  تأديبية  إجراءات  أى  توقيع  أو  تسجيلي  إلغاء  فى  الحق  المعهد/وللكلية  المحددة   مواعيدها  فى  المقررة  الدراسية  الرسوم  بسداد

 .   بالرفض  أو بالقبول سواء إليه تؤدى ولما  عليها  وموافق المعهد /بالكلية العليا للدراسات والتنسيق التقدم بآلية تام علم  على  باننى

 المرفقات

    صورة بطاقة الرقم القومى •

 أصل شهادة الميالد.    •

        أصل شهادة البكالوريوس/الليسانس  •
     

 صورة السجل الدراسى.   •

االعلي   • المجلس  من  المعادلة  شهادة 
 للجامعات )في الحااالت التي تتطلب ذلك( 

 ور شخصية ص 6  •

 شهادة إستيفاء مستوى اللغة طبقاً لقرارات مجلس الجامعة.   •

   صورة من موقف التجنيد للذكور.  •

 . محتوى العلمي )من خارج جامعة األسكندرية / جامعة غير حكومية(  •

 ايصال سداد الرسوم.  •

                               --/--/---- التاريخ    /التوقيع               /اإلسم مقدمه

 

  المعمول   والقواعد  واللوائح  للقوانين  طبقا  التقدم  لشروط  مستوفى   والطلب   بالمستندات  الواردة   للبيانات  مطابقة  ووجدت  الطالب  بيانات  روجعت

 الشأن  هذا فى بها

    العليا الدراسات إدارة مدير           المختص الموظف           
 

 القسم  مجلس رأى
 

 بالقسم  الطالب  تسجيل على --/--/---- بتاريخ المنعقدة بجلسته القسم مجلس وافقي لم /   وافق

 

       ./د.أ  القسم مجلس رئيس وقيعت                                              للطالب  األكاديمى المرشد توقيع  

                                              ./د. أ والبحوث العليا للدراسات المعهد/الكلية وكيل توقيع                               



 أ 2-د.عنموذج 
 

   :للطالب المرجعى الرقم                                المقبولين  حصرالطالب إستمارة

 :     المعهد/الكلية                               
 

 والبحوث   العليا  للدراسات  الجامعة  رئيس نائب /الدكتور األستاذ   السيد

 ,, وبعد طيبة تحية

 فى   بالتفويض   /  المنعقدة  بجلسته  وافق   قد    المعهد /الكلية  مجلس  بأن  علما  سيادتكم  نفيد 

  بتاريخ  قسم مجلس موافقة على بناءا   

 وعددهم    فى   شهادة/لدرجة  المذكورين  الطالب   تسجيل  على

 .الجامعى للعام  .                      بفصل

  المقبولين  الطالب  بأسماء قائمة فقمر و
 الطالب  تسجيل نحو واإلفادة بالموافقة  التفضل رجاء

 اإلحترام،،   وافر بقبول تفضلوا و

 البحوث                                                            عميد الكلية/المعهدو وكيل الكلية/المعهد للدراسات العليا

 أ.د./                                                             أ.د./

 خاص بإدارة الدراسات العليا بالجامعة

 

 تم تسجيل الطالب بالسجالت.  

 

 مدير اإلدارة        الموظف المختص                                                                                               

  

 

 يعتمد 

   والبحوث العليا للدراسات الجامعة رئيس نائب
 

 

                                                          
 .المعهد/بالكلية العليا الدراسات إدارة في بنسخة واالحتفاظ الجامعة  الي المعتمد النموذج اصل ارسال يتم*



 ب 2-د.عنموذج  

 
:  المعهد /الكلية  
 :  العلمي  القسم

 المقبولين الطالب ائمةق

  المرجعى الرقم

 للطالب 
 الوظيفة  الميالد  تاريخ الطالب  إسم

 الدراسى المؤهل

 تقديره  و

  التخصص

 المقترح

 به التسجيل

  مستند رقم

 السداد

 وتاريخه 

  ---/---/----     

  ---/---/---- 

 

    

  ---/---/---- 

 

    

  ---/---/---- 

 

    

  ---/---/---- 

 

    

  ---/---/----     

  ---/---/---- 

 

    

  ---/---/---- 

 

    

  ---/---/---- 

 

    

  ---/---/---- 

 

    

  ---/---/---- 

 

    

  ---/---/---- 

 

    

  ---/---/---- 

 

    

  ---/---/---- 

 

    

  ---/---/---- 

 

    

  :العليا الدراسات إدارة مدير                                                   :المختص الموظف

   

 

 توقيع عميد الكلية/المعهد      توقيع وكيل الكلية/المعهد للدراسات العليا والبحوث   

  أ.د./                                                                              أ.د./ 

 يعتمد

 لعليا والبحوث نائب رئيس الجامعة للدراسات ا

 
 

 

 



  أ -1 وافدين نموذج
 

 لتسجيل  الوافد  للطالب   المبدأ حيث من موافقة طلب

 الدكتوراه /الماجستير /الدبلوم

 
     المعهد/  الكلية الدكتورعميد االستاذ السيد

  ،، وبعد طيبة تحية 

  العام من اعتبارا   راهالدكتو/   الماجستير ببرنامج لاللتحاق أوراقي قبول علي بالموافقة التكرم برجاء

                                        ماجستير/   بكالوريوس علي حاصل أنني حيث    /   الجامعي

                           جامعه   كلية من

   دراسي عام   بتقدير

  االعلي المجلس من الشهادات معادلة  استخراج وجاري ، المطلوبه الرسمية الشهادات صور ومرفق

   للجامعات

   ،، االحترام فائق بقبول وتفضلوا   

  لسيادتكم مقدمة        

  االسم       

  الجنسية               

        

 

 

 (  فيه المقررات بتسجيل  يقوم الذي الدراسي  الفصل بداية تاريخ من الطالب تسجيل تاريخ ويحسب) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



   ب -1 وافدين نموذج

 

 

 المبدأ  حيث  من  الموافقة  علي للحصول الوافد للطالب تقديم  نموذج 

   -: الشخصية  البيانات     

   /الطالب اسم
  /    الجنسية

 ----/--/--   / الميالد  تاريخ

    / الميالد محل
  /    السفر جواز  رقم 

    /العنوان
  /    الوظيفة

  /   االلكتروني البريد
  /   التليفون

  /   الجتماعية ا الحالة
 

-------------------------------------------- 

   -:  الدراسية المؤهالت

    البكالوريوس/  الليسانس شهادة
   العام التخصص
    الدقيق التخصص
  (   للدكتوراه  التقدم حالة  في)  الماجستير

  (    واالنجليزي/    بالعربي )  الرسالة عنوان
   للرسالة قالدقي /  العام التخصص

 
ً  بها التقدم المطلوب المستندات ً  أو/  ورقيا   الكترونيا

  الليسانس /البكالوريوس شهادة صور •

  الدراسي السجل •

 (  للدكتوراه التقدم حالة في)الماجستير شهادة •

   السفر جواز  من األولي الصفحة من صورة •

 للدكتوراه  التقدم حاله  في الماجستير رسالة من نسخة

 

 

 



 2 وافدين نموذج                        

 

 

 المبدأ حيث  من الوافد الطالب  قبول في القسم  رأي

  لسيد بالتفويض   أو) القسم  مجلس موافقة   تاريخ
(  14) للمادة وفقا القسم رئيس الدكتور  األستاذ

   الجامعات تنظيم   قانون من

--/--/---- 

 
   عام دبلوم   /الطالب بها  المقبول الدرجة  أو الشهادة

 صصتخ

  مهني دبلوم
 تخصص

  تخصصي دبلوم
 تخصص

  ماجستير
 تخصص

  مهني ماجستير
 تخصص

   دكتوراه
 تخصص

 الجامعي  العام
 

   وجدت إن تكميلية  مواد   دراسة
 

   للدراسة  الطالب لبدء الدراسي الفصل
 

   أخري مالحظات
 

 

 . أمكن إن الطلب تقديم   تاريخ نم  اسبوعين خالل في المبدئية  الموافقة منح  يتم أن علي •
ً  بالتفويض   العميد / د.أ من  الموافقة  إعتماد يتم •    .الجامعات تنظيم  قانون من ( 14)  للماده طبقا

 
          

   القسم مجلس  رئيس        

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 3 وافدين  نموذج 

 

 
 

 وافد طالب لقبول المبدأ حيث  من  الموافقة
 

/     الطالب قبول  علي الكلية مجلس من  لسيادته   الممنوح التفويض بموجب  المعهد/   لكليةا  عميد الدكتور  األستاذ  السيد وافق

   

                        ببرنامج  للتسجيل المبدأ  حيث من وذلك(     الجنسية ) 

                الدراسي  الفصل من  ًإعتبارا  المعتمدة  الساعات لنظام   طبقا     بقسم

            /     الجامعي للعام  

    المرفقة المطلوبة المستندات  إستيفاء بعد
   -:  التالي النحو  علي   الوافدين الطالب علي المقررة  الدراسية الرسوم  وستكون 

   فقط دوالر   1500  االول الدراسي  للعام  قيد رسم •

   الدرجة علي   حصوله  حتي السنويه  الدراسية  المصروفات الي   باإلضافة •
 
 (  االسنان وطب  البشري للطب  دوالر   6000*)  

 (   طبيعي  عالج  –  صيدلة  – هندسة  دوالر   5500*)  

 (    التمريض العلوم  – الزراعه – بيطري طب  دوالر   5000)*

 (    والمعاهد النظرية  الكليات  لجميع  4500*)  

   األمر يهمه لمن  لتقديمها وذلك طلبة علي  بناء االفادة هذه له  أعطيت وقد

  المعهد/  الكلية عميد              

                

   -:  للتسجيل   المطلوبه المستندات  •

  األعلي المجلس من  معادلة )  الشهادة  علي منها  الحاصل  البلد  سفارة  من أو سفارته  من  ومعتمدة  موثقة البكالوريوس  شهادة -1
 (    بالقاهرة للجامعات 

  تم  التي المقررات  وأيضا  ليسانسال/  البكالوريوس  بمرحلة الدراسة  سنوات خالل المواد تقديرات الدراسي  السجل من صورة -2
   للدكتوراه  التقدم  حالة   في  الماجستير مرحلة في  دراستها

   بالدكتوراه للتسجيل طلب  حالة في (  بالقاهرة  للجامعات  االعلي المجلس من  معادة) الماجستير  شهادة -3
   شخصية صور ( 4)  عدد -4
   الطالب  ميالد بيانات  القنصلية من  شهدة أو  الميالد شهادة -5

ً ( دكتوراه -ماجستير )  اوالدرجات( دبلوم)بالشهادات  االلتحاق  علي  الطالب لسفارة  الثقافي المستشار موافقة  -6   العام بها  موضحا

   بعثه  او  منحة  او الخاصة نفقته  علي   كانت سواء  التمويل  وجهه   الدراسي والفصل  الدراسي 

   به العمل  ساري  كامالً  السفر  جواز  من صورتين -7

   بالوافدين  الخاصة لومات والمع  البيانات  استمارات ملي -8

   التقديم اثبات  إستمارة -9

/    الثقافية الملحقية من  خطاب إستيفاء  يتم  به  الخاصة باألوراق  الطالب لقب  تضارب  حاله في السفر  بجواز االسم  مطابقة -10

   األوراق  بجميع الطالب  لقب   بتأيد السفارة

  بيك محرم/   أمبروزو / الحميات لمستشفي  مواجه  ابخط ألخد   فؤاد بشارع الصحية الشئون  الي التوجه )  صحية  شهادة -11

 (  اإلسكندرية  –

 

 

 

 ختم ختم ختم ختم



 ( 4نموذج وافدين ) 

 

 

 االدارة العامة لقبول ومنح الوافدين
 

 إثبات التقديم للطالب 

 

 

 برجاء طباعة هذا اإلثبات والتقدم به ضمن مستنداتك للكلية/المعهد المراد الدراسة بها )دراسات عليا(

 

 إسم الطالب/

  

 رقم جواز سفر الطالب/

  

 الرقم المرجعي/ 

  

 إسم المستخدم/

  

 كلمة السر/ 

  

 تاريخ التسجيل/ 

 
.…./…../… 

 ي قدمها الطالب/ المستنداات ات

  

 الدرجة العلمية/ 

  

 الجامعة/ 

  

 الكلية/المعهد/ 

  

 التخصص العام/

  

 التخصص الدقيق/ 

  

 العام الدراسي/ 

  

   التوقيع:                                 

 

                               …/..…/.….تحريرا  في  

 



 ( 5نموذج وافدين )

 

 

 االدارة العامة لقبول ومنح الوافدين

 معلومات  استمارة

01-04-FM-751-CAM 

 اسم الطالب بالكامل ) يشمل األب والجــد واألسرة ( :  

 : (Name for none arabs)االسم بالحروف الالتينية ) للجنسيات غير العربية (

 

   العنوان بالخارج  :

    الجنســــــــــــــية :

 جهة الميالد :   …/..…/.….تاريـــخ الميالد  : 

 …/..…/.…. :تاريخ وجهة صدوره   رقم جواز السفر:

 وتاريخ إنتهائها  نوع اإلقامة 

   المؤهالت الدراسية ) يذكر آخر مؤهل وتاريخه ( :

 عنوان الطالب  بــ ) ج.ع.م ( إن وجد :  

 رقم التليفون   

 جواز سفر رقم :    

 دراسةللسبب الحضور :   

 

 …/..…/.….تحريرا فى     

                         توقيع الطالب بصحة البيانات:                     

                                                                                     

  

 



 

 ( 6نموذج وافدين )

 اللتحاق بالدراسات العليا استمارة بيانات ل

01-04-FM-751-CAM 

 بكلية/المعهد                                       

      /  فى العام الدراسى                                       

 الجنسية: يا : االســـم ثالث

 جتماعية : الحالة اإل …/..…/.….تاريخ الميالد : 

   جنسية األم : .جنسية األب  : 

  : ةججنسية الزوج أو الزو

  محل اإلقامة داخـل البالد :

   محل اإلقامة خارج البالد :

 رقمه :   نوعية جواز السفر :

 …/..…/.…. وتاريخ  اإلصدار:  جهة إصداره: 

  وظيفة الطالب إذا كان يعمل  

 جهة العمل : 

 المؤهالت الدراسية الحاصل عليها : 

 التقدير العام   …/..…/.….تاريخه :  

 جهة الحصول عليه 

ــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ـــــــــــــــــــــــ

 ير / دكتوراه ( : الدرجة المراد الحصول عليها : ) دبلوم / ماجست 

 التخصص الدقيق :  التخصص العام :  

 ــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 المورد المالى    

 على نفقته الخاصة    بعثة حكومية        مرشح على منحة                         

 جهة التمويل : 

ــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ـــــــــــــــــــــ

 إقــــــرار

ورية مصر أقر بصحة البيانات الموضحة ، كما لم يسبق لي التقدم لنفس الدرجة العلمية بأي كلية أو معهد بجمه

 توقيع الطالب       العربية .

                              …/..…/.….تحريرا فى     

 

 

 المعهد معتمدا بالخاتم  :الكلية/رأى 

 التوقيع                                                الوظيفة                                       االسم  : 

 رأى الجامعة معتمدا بالخاتم : 

 التوقيع                                                الوظيفة                                              االسم  : 

ــ  ــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ) ملحوظة هامة (  هذه االستمارة تعتبر الغيه مالم يتم استيفاء جميع بياناتها بما فيها البيانات الخاصة باالعتماد  . 

 
 



 7 وافدين نموذج

 

 

 

 األمنية إقرارالموافقة
 

 

 

المسجل لدرجة )الماجستير /   أقر أنا الطالب / 

للعام تخصص   فة( في العلوم في دكتوراه الفلس

 (  /الجامعي) 

بأنني أتعهد أنه في حالة ورود الموافقة األمنية بالسلب أو عدم موافقة الجامعة على إعتماد  

 المطالبة بأي رسوم دراسية قمت بسدادها . تسجيلي فإنه اليحق لي 

 كما اليحق لي المطالبة بأخذ مايفيد إجتيازي الي مقرر . 

 
 وهذ إقرارمني بذلك دون أدني مسئولية من قبل الكلية .                                     

 
 

 األسم :                                                 

 التوقيع :                                                   

 رقم جواز السفر :  

 رقم الموبايل :   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 3-عد.نموذج 
 

   :للطالب المرجعى الرقم                                مقرر  إضافة/حذف/تسجيل

      : المعهد/الكلية                              
 

                    :         القسم / برنامجال     :  الطالب إسم
 :  الجامعي امـــــــالع              الصيف       الربيع       الخريف:  الدراسي  الفصل

 تسجيلها  المطلوب المقررات
 المقرر  استاذ توقيع المعتمدة  الساعات عدد المقرر اسم المقرر  كود م

1     

2     

3     

4     

5     

6     

 :   التوقيع :الطالب
 :   التوقيع :   العلمى المشرف/االكاديمي المرشد

 :   التوقيع : القسم يسر/د.أ

 إضافتها  المطلوب الدراسية مقرراتال

 المقرر  استاذ توقيع المعتمدة  الساعات عدد المقرر اسم المقرر  كود م

1     

2     

3     

4     

 :   التوقيع :الطالب
 :   التوقيع :   العلمى المشرف/االكاديمي المرشد
 :   التوقيع : القسم رئيس/د.أ        

 ها حذف  المطلوب الدراسية المقررات

 المقرر  استاذ توقيع المعتمدة  الساعات عدد المقرر اسم المقرر  كود م

1     

2     

3     

4     

 :   التوقيع :الطالب
 :   التوقيع :   العلمى المشرف/االكاديمي المرشد
 :   التوقيع : القسم رئيس/د.أ        

 .للمقررات الدراسية المصروفات سداد تم  * 
 (  العلمى القسم لرئيس  نسخة / األكاديمى للمرشد  نسخة /للطالب نسخة) النموذج هذا من  نسخ( 3) عددو العليا الدراسات إلدارة  لاالص تسليم يتم* 

 ،، صحيحة  ووجدت البيانات روجعت

 العليا  الدراسات ةإدار مدير                                                                               المختص الموظف        

                               

 

 

                                            ،،،،،  يعتمد 

 والبحوث  العليا للداراسات المعهد/الكلية  وكيل. د.أ 



 4-د.عنموذج 
 

   :للطالب المرجعى الرقم                                مقرر من إنسحاب

      : المعهد/الكلية                              

 

                    :         القسم / برنامجال         :  الطالب إسم

 :  الجامعي العام               الصيف       الربيع       الخريف:  الدراسي  الفصل

 االكاديمى  المرشد توقيع المعتمدة  الساعات عدد المقرر اسم المقرر  كود م

1     

2     

3     

4     

5     

6     

 

 :  التوقيع                                       :العلمى المشرف/االكاديمي المرشد

 :  التوقيع                                                      :    القسم رئيس/د.أ

 ،، صحيحة  ووجدت البيانات روجعت

 العليا  الدراسات إدارة مدير          ختصالم الموظف        

                                                                             

  ،،،،، يعتمد  

 والبحوث العليا للداراسات المعهد/الكلية وكيل. د.أ

          

 
 القسم لرئيس نسخة /األكاديمى للمرشد نسخة /للطالب  نسخة)  لنموذجا هذا من نسخ( 3) عددو  العليا  الدراسات إدارة في  االصل تسليم يتم* 

 (. العلمى
 

 

 

 

 

 

 



 5-د.عنموذج 
 

 مستمع  كطالب مقررات تسجيل

 

   :للطالب المرجعى الرقم                               

      : المعهد/الكلية                              
 

                    :     القسم / برنامجال                                                               :  الطالب إسم

 :  الجامعي امـــــــالع                    الصيف       الربيع       الخريف:  الدراسي  الفصل

 المقرر  استاذ توقيع المعتمدة  الساعات عدد المقرر اسم المقرر  كود م

1     

2     

3     

4     

5     

6     

 
 :   التوقيع :  الطالب

 :   التوقيع :  القسم رئيس/د.أ
 
 (.L) مستمع تقدير له ويرصد المحاضرات من% 75  بحضور  ويلتزم االمتحان دخول له يحق ال*
 
 

 ،، صحيحة  ووجدت البيانات روجعت

 العليا  الدراسات إدارة مدير        المختص الموظف             

                                                                                       
   

 

  ،،،،،   يعتمد  

 والبحوث  العليا للداراسات المعهد/الكلية  وكيل. د.أ

          
 

 

 

 

 

 القسم لرئيس نسخة /األكاديمى للمرشد  نسخة /للطالب نسخة) النموذج  هذا من نسخ( 3) عدد و  العليا  الدراسات إدارة في األصل تسليم  يتم* 

 ( العلمى
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 6-د.عنموذج 



 

   :للطالب المرجعى الرقم                                تكميلية مقررات تسجيل

      : المعهد/الكلية                              

 
                    :         القسم / برنامجال       :  الطالب إسم

 :  الجامعي امـــــــالع            الصيف       الربيع       الخريف:  الدراسي  الفصل

 المقرر  أستاذ توقيع المعتمدة  الساعات عدد المقرر اسم المقرر  كود م

1     

2     

3     

4     

5     

6     

 :   التوقيع  :  الطالب

 :   التوقيع    :العلمى المشرف/االكاديمي المرشد

 :   التوقيع :  القسم رئيس/د.أ

 

 

 ،، صحيحة  ووجدت البيانات روجعت

 العليا  الدراسات إدارة مدير          المختص الموظف        

                                                                             

  ،،،،، يعتمد  

 والبحوث العليا اتللداراس المعهد/الكلية وكيل. د.أ

          

 القسم لرئيس نسخة /األكاديمى للمرشد نسخة /للطالب  نسخة)  النموذج هذا من نسخ( 3) عددو  العليا  الدراسات إدارة في  االصل تسليم يتم* 

 (. العلمى
 

 

 

 

 



 7-د.عنموذج 
 

   :للطالب المرجعى الرقم                                  المستمر التعليم ببرنامج مقررات تسجيل

      : المعهد/الكلية                              

   :المعهد /الكلية             
    :  الطالب إسم

 :  الجامعي امـــــــالع                    الصيف       الربيع       الخريف:  الدراسي الفصل 
                    :         القسم / برنامجال   
 

 المقرر  استاذ توقيع المعتمدة  الساعات عدد المقرر اسم المقرر  كود م

1     

2     

3     

4     

5     

6     

 
 :   التوقيع     :الطالب

  : التوقيع         :     القسم رئيس/د.أ
 
 

 .دراسي عام كل بداية في الجامعة مجلس لقرار طبقا المعتمدة للساعة المصروفات قيمة حساب يتم
 

 

 ،، صحيحة  ووجدت البيانات روجعت

 العليا  الدراسات إدارة مدير                                                                                             المختص الموظف

                                                                     
   

 

 

  ،،،،،   يعتمد  

 والبحوث  العليا للداراسات المعهد/الكلية  وكيل. د.أ

    

 

 

       
 

 القسم لرئيس نسخة /األكاديمى للمرشد  نسخة /للطالب نسخة) النموذج  هذا من نسخ( 3) عدد و  العليا  الدراسات إدارة في االصل تسليم  يتم* 

 ( العلمى
 

 

 

 

 



 8-د.عنموذج 

   :للطالب المرجعى الرقم                                الدراسى  الطالب سجل

      : المعهد/الكلية                              

 إسم الطالب: 

 .الخريف      العام الجامعى: الربيع       بالبرنامج:   التسجيلالبرنامج:       تاريخ  

 عام   .                           فصــل مقررات                                   التخصص:                                                                القسم:  

 المقــــــــــــــــــــــــــرر  إسم المقرر  كود
  عدد

 الساعات 
Points Grade 

     

     

     

     

    الفصل  لهذا  (GPA) التراكمي والمعدل والنقاط الساعات عدد مجموع

 .عام .                           فصــل رراتمق 

 المقــــــــــــــــــــــــــرر  إسم  المقرر  كود
  عدد

 الساعات 
Points Grade 

  
   

     

     

     

  الفصل  لهذا  (GPA) التراكمي والمعدل والنقاط الساعات عدد مجموع
  

 .عام .                          فصــل مقررات

 المقــــــــــــــــــــــــــرر  إسم  المقرر  كود
  عدد

 الساعات 
Points Grade 

     

     

     

 الفصل  لهذا  (GPA) التراكمي والمعدل والنقاط الساعات عدد مجموع
   

    ( CGPA) العام التراكمى المعدل

 ساعات الرسالة                  استوفى الطالب عدد 

 إدارة الدراسات العليا من واقع النتائج المعتمدة الموجودة.  قسم/ االدارة المعنية ويعتمد منال *يصدر هذا السجل من

 العليا  الدراسات إدارة مدير                                                                       المختص الموظف

  

 توقيع وكيل الكلية/المعهد للدراسات العليا والبحوث                                                                              
 أ.د./                                                                                                                                                                                   

  أ.د./         توقيع عميد الكلية/المعهد                                  
 

  



 9-د.عنموذج 
 

إستمارة حضور حلقة نقاش  
 )سيمنار( 

   :للطالب المرجعى الرقم                               

      :المعهد/الكلية                               

 

                                :درجةال                                                       لطالب/إسم ا

  تخصص                                                             بقسم 

 الساعة  ----/--/--الموافق                 هم يوم ؤأسما االتياجتمع السادة الحضور 

 ما قبل التقدم للمناقشة    ل تسجيل الخطة البحثية    ما قب    حضور حلقة نقاش   ل 

 عنوان الرسالة

  : العربية عنوان الرسالة باللغة
 

 

 

  : اإلنجليزية باللغة عنوان الرسالة 
 
 
 

 السادة الحضور 
 التوقيع االسم التوقيع  االسم 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    
 

 :اإلشراف لجنة
 التوقيع م االس م

1   

2   

3   

4   

 



 10-د.عنموذج 

   :للطالب المرجعى الرقم                                تسجيل الخطة البحثية للرسالة   

      :المعهد/الكلية                               
   اسم الطالب بالكامل:

  :التخصص  :قسمال  :برنامجال

 بالبرنامج  التسجيلتاريخ 

        .فصل الربيع                             العام الجامعى:فصل الخريف         

  البريد اإللكترونى:  :رقم المحمول

  جهة العمل:  الوظيفة:

 --/--/----تاريخ السداد:                                                     حافظة سداد المصروفات:        رقم 

 

  باللغة العربية: الخطة البحثية المقترحعنوان 

 

 

   نجليزية:باللغة اإل  المقترح الخطة البحثيةعنوان  

 

 

 شراف المقترحة :لجنة اإل  

 جهة العمل  الوظيفة  إسم المشرف  م
 عدد الرسائل 

 التوقيع 
 د  م

1       

2       

3       

4       

 خطة البحث للقسم بإجراء حلقة نقاش )سيمنار( قام الطالب 

 المرفقات 

                                  االشتراك في بنك المعرفة المصري  راسى حتى تاريخ التقدم بخطة البحث  سجل الطالب الد

 الخطة البحثية      السيرة الذاتية للسادة المشرفين من خارج الجامعات الحكوميةمن المكتبة الرقمية           تقرير حداثة النقطة البحثية 

 ت المنطبقة: في الحاال 

 بالكلية/ المعهد والجامعة.-تقرير لجنة االخالقيات الطبية

 .لجنة الجامعة ألخالقيات رعاية واستخدام حيوانات التجارب في التعليم والبحث العلمي بالكلية/ المعهد والجامعة

 موافقة مجلس القسم 

 على تسجيل الخطة البحثية    --/--/---- لم يوافق مجلس القسم بجلسته المنعقدة بتاريخ وافق / 

  أ.د./ توقيع رئيس القسم                                                                                               

   :مدير إدارة الدراسات العليا                                                                         :الموظف المختص

 موافقة لجنة الدراسات 

 على تسجيل الخطة البحثية  --/--/----يخ لم توافق لجنة الدراسات بجلستها المنعقدة بتار وافقت / 

                                                            أ.د./ للدراسات العليا والبحوث المعهد/توقيع وكيل الكلية                                                                             

 معهد مجلس الكلية/ ال  موافقة    

 على تسجيل الخطة البحثية  --/--/----لم يوافق مجلس الكلية/المعهد بجلسته المنعقدة بتاريخ وافق /       

   أ.د./ هدالكلية/المع  توقيع عميد                                                                             
 

 خاص بإدارة الدراسات العليا بالجامعة 

 في بها والمعمول والقرارات واللوائح  القوانين إطار وفى الجامعة لسجالت  ) مطابقة غير  /  مطابقة (ووجدت سالفة الذكرال  البيانات  مراجعة تم

البحثية    اعتماد في بالنظر للتفضل  الجامعة رئيس نائب /الدكتور األستاذ للسيد األمر ويرفع الشأن هذا الخطة   النحو على المذكور لطالبلتسجيل 

 .مجلسال أىبر الموضح

  :دارةاإل  مدير   :المختص الموظف    

  يعتمد                                                                               

 والبحوث  العليا للدراسات الجامعة رئيس نائب                                               
  

 الكلية/المعهد.بواالحتفاظ بنسخة في إدارة الدراسات العليا الجامعة *يتم ارسال اصل النموذج المعتمد الي   

 



 أ 11-د.ع نموذج
 

مقترح الخطة البحثية وتشكيل 
 لجنة اإلشراف 

   :للطالب المرجعى الرقم                               

      :المعهد/الكلية                               
 

تخصص بقسم                        :درجةل                                                    المتقدم  /طالبالإسم 
   

 

  : العربية عنوان الرسالة باللغة
 

 

  : اإلنجليزية باللغة الرسالة عنوان 
 

 
 

 ----/--/-- :خ موافقة مجلس القسم علي المقترح البحثيتاري

 اإلشراف المقترحة: لجنة
 

 التوقيع  جهة العمل  التخصص / الوظيفة االسم  م

1 

 
   

2 

 
   

3 

 
   

4 

 
   

 

 دور لجنة المشرفين: 

 

 الدور  االسم  م

1 

  
2 

  
3 

  
4 

  
 

 ----/--/-- :س القسم علي لجنة اإلشرافخ موافقة مجلتاري
 



 الخطة الزمنية لتنفيذ الخطة البحثية: 

 االنشطة لكل خطوة  خطوات البحث 
 شهر 

1: 3 
 شهر 

 3 : 6 
 شهر  

6: 9 

 شهر  

9 :12 
12> 

 
      

 
      

 
      

 
      

 
      

 
      

 

سي: توقيع المشرف الرئي                                         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 ب -11-د.عنموذج 
 

Student ID                                                  Faculty/Institute       
Suggested 
Proposal  

 

Student Full Name  

Specialty  Department  Degree   
 Proposed Thesis Title : 

  

 
     

    Proposed Supervisor Committee:  
Signature Affiliation Position Name 

    

    

    

    
 

 

  Role of Supervisors 

Role Name 

  

  

  

  

 

 



RESEARCH TIME LINE 

Objective 
(from plan of work 

by numbers) 
Activities 

Months 
3-1 6-3 9-6 12-9 >12 

       

       

       

       

       

       

 

 

Signature of the main supervisor: 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 12-د.عنموذج 

   :للطالب المرجعى الرقم                                تعديل عنوان الخطة البحثية

      :المعهد/الكلية                               
 

 ب/  طاللإسم ا

 ----/--/--  :تاريخب                                                                             بقسم                                                                                                                      :لدرجة المسجل

 العنوان قبل التعديل  

 :العربية باللغة
    

 

 نجليزية:  اإل  باللغة
   

 

 العنوان بعد التعديل

 :العربية باللغة
    

 

 

 : اإلنجليزية باللغة 
  
 

 

 (                    14جوهري) يستخدم نموذج د.ع          غير جوهرى وهذا التعديل يعتبر        

 مبررات التعديل :
   

 

 

 - :فاإلشرا  لجنة 

 التوقيع جهة العمل  التخصص /  الوظيفة االسم  م

1     

2     

3     

4     

 

   المقترح البحثى قبل وبعد التعديل  :المرفقات

 افقة مجلس القسممو

 على تعديل عنوان الخطة البحثية   ----/--/-- لم يوافق مجلس القسم بجلسته المنعقدة بتاريخ وافق /  

                                                                                    أ.د./ توقيع رئيس القسم                                                                                               

                                       مدير إدارة الدراسات العليا                                                                                        الموظف المختص                

 

 

 اساتموافقة لجنة الدر

 على تعديل عنوان الخطة البحثية  ----/--/-- لم توافق لجنة الدراسات بجلستها المنعقدة بتاريخوافقت /  

                                                                                                                                                                              أ.د./ للدراسات العليا والبحوث المعهد/توقيع وكيل الكلية                                                                           

 معهدمجلس الكلية/ ال موافقة

 عنوان الخطة البحثية  على تعديل ----/--/-- لم يوافق مجلس الكلية/المعهد بجلسته المنعقدة بتاريخ وافق /  

                                                                                                                                                                                أ.د./  الكلية/المعهد  توقيع عميد                                                                                             
 

 الدراسات العليا بالجامعة خاص بإدارة 

 هذا في بها والمعمول والقرارات واللوائح القوانين إطار وفى الجامعة لسجالت ) مطابقة غير/مطابقة )  ووجدت لسالفة الذكرا البيانات مراجعة تم

 الموضح النحو  على المذكور  للطالب   تعديل عنوان البحث   اعتماد في بالنظر للتفضل  الجامعة رئيس نائب /الدكتور األستاذ لسيد ل األمر ويرفع الشأن 

   . مجلسال براي

           دارةإل ا مدير                                                                                                        المختص    الموظف 
           يعتمد                                                                                                            

                                      والبحوث العليا للدراسات  الجامعة رئيس نائب               
                                                                                                                                            

               الكلية/المعهد.ب*يتم ارسال اصل النموذج المعتمد الي الجامعة واالحتفاظ بنسخة في إدارة الدراسات العليا 



 13-د.عنموذج 
 

 

 ة اإلشراف تعديل لجن  

   :للطالب المرجعى الرقم                               

      :المعهد/الكلية                               
 

 ----/--/-- :تاريخب                              تخصص                      بقسم                       :لدرجة   المسجل                                                 /طالبال إسم 

    : العربية عنوان الرسالة باللغة

 

  : اإلنجليزية باللغة عنوان الرسالة 
 

 

 -:قبل التعديل اإلشراف لجنة
 

 التوقيع جهة العمل  التخصص /  الوظيفة االسم  م

1     

2     

3     

4     

 

 المقترحة: اإلشراف لجنة

التخصص /  الوظيفة االسم  م عمل جهة ال   التوقيع 

1     

2     

3     

4     

      إعتذار      سفر          اضافة مبررات التعديل:  

 مرفق إعتذار المشرف 
 موافقة مجلس القسم 

 على تعديل لجنة اإلشراف   --/--/----لم يوافق مجلس القسم بجلسته المنعقدة بتاريخ وافق /  

 ./ أ.دتوقيع رئيس القسم                                                                                                
                                                                                   

 مدير إدارة الدراسات العليا                                                                                                    الموظف المختص    

 موافقة لجنة الدراسات 

 على تعديل لجنة اإلشراف  --/--/----لم توافق لجنة الدراسات بجلستها المنعقدة بتاريخ  وافقت /  

  أ.د./ ا والبحوثللدراسات العلي المعهد/توقيع وكيل الكلية                                                                           
 

 معهد مجلس الكلية/ ال موافقة 

 على تعديل لجنة اإلشراف  --/--/----لم يوافق مجلس الكلية/المعهد بجلسته المنعقدة بتاريخ  وافق /   

  أ.د./الكلية/المعهد  توقيع عميد                                                                                                    
                                                                                                                                                             

 

  لعليا بالجامعة الدراسات ا خاص بإدارة  

 والقرارات واللوائح  القوانين إطار وفى الجامعة  لسجالت ) مطابقة غير  /مطابقة)   ووجدت اعاله المذكورة البيانات مراجعة تم

  تعديل لجنة االشراف   اعتماد في  بالنظر للتفضل  الجامعة رئيس نائب /الدكتور  األستاذ للسيد األمر ويرفع الشأن هذا في بها  والمعمول

  . مجلسال  براي  الموضح النحو على المذكور للطالب

                        دارةاإل مدير                                                                             المختص     الموظف

 

           يعتمد       

   والبحوث العليا للدراسات الجامعة رئيس نائب                 
                                                                                                                                                   

 الكلية/المعهد. ببنسخة في إدارة الدراسات العليا  *يتم ارسال اصل النموذج المعتمد الي الجامعة واالحتفاظ



 14-د.ع نموذج

إلغاء تسجيل النقطة البحثية في حالة التعديل  
 الجوهري وتسجيل نقطة بحثية جديدة 

   :للطالب المرجعى الرقم                               

      : المعهد/الكلية                              
 

 / طالباسم ال

 ----/ ---/-- :تاريخب بقسم  :لدرجة سجلالم

 

   الحاليعنوان الرساله في التسجيل 

  :  العربية باللغة
 

 

   نجليزية: اإل باللغة

 

 

 مبررات األلغاء  :  

 

 

 - :الحاليفي التسجيل   فاإلشرا لجنة

 التوقيع  جهة العمل  التخصص / الوظيفة االسم  م

1     

2     

3     

4     

                                                                                    

  توقيع الطالب:                                                                                                  

 المقترح في التسجيل  الخطة البحثيةعنوان  

  :العربية باللغة
 

 

  :اإلنجليزية باللغة
 

 

 : - المقترحفي التسجيل  ف اإلشرا لجنة

 التوقيع  جهة العمل  التخصص / الوظيفة االسم  م

1     

2     

3     

4     
 

 الرقمية  من المكتبة حداثة النقطة البحثيةتقرير    مقترح خطة بحث التسجيل الجديد        : لمرفقاتا



 

 موافقة مجلس القسم

الخطة وتسجيل    الحاليعلى إلغاء التسجيل    ----/---/--لم يوافق مجلس القسم بجلسته المنعقدة بتاريخ  وافق / 

   البحثية المقترحة

  توقيع رئيس القسم أ.د./
 

 مدير إدارة الدراسات العليا                                                                               الموظف المختص  

 

 

 موافقة لجنة الدراسات 

/ بتاريخ   وافقت  المنعقدة  بجلستها  الدراسات  لجنة  توافق  إلغا  ----/ ---/--لم  التسجيل  على  وتسجيل    الحاليء 

 الخطة البحثية المقترحة

   أ.د./ للدراسات العليا والبحوث المعهد/توقيع وكيل الكلية

  
 

 معهدمجلس الكلية/ ال موافقة

وتسجيل   الحاليعلى إلغاء التسجيل  ----/---/--لم يوافق مجلس الكلية/المعهد بجلسته المنعقدة بتاريخ   وافق /

 الخطة البحثية المقترحة

  أ.د./الكلية/المعهد  توقيع عميد

 
                                                                                 

 

 الدراسات العليا بالجامعةخاص بإدارة 

  القوانين  إطار وفى الجامعة لسجالت ) مطابقة غير  /مطابقة)   ووجدت اعالهلسالفة  ا البيانات مراجعة تم

 للتفضل الجامعة رئيس نائب /الدكتور األستاذ للسيد األمر ويرفع الشأن  هذا في بها والمعمول والقرارات واللوائح

 الموضح النحو على المذكور للطالبي وتسجيل الخطة البحثية المقترحة   إلغاء التسجيل الحالاعتماد   في بالنظر

   . مجلسال يأبر

    دارةاإل مدير                                                               المختص   الموظف

 

                                                                                                                               

 يعتمد                            

 والبحوث العليا  للدراسات الجامعة رئيس نائب        
         

                                                                                                                          
              

 

 

 

 

 

 

 *يتم ارسال اصل النموذج المعتمد الي الجامعة واالحتفاظ بنسخة في إدارة الدراسات العليا بالكلية/المعهد.    
                               

 

 

 

 

 

 



 15-د.عنموذج 
 

 إلغاء تسجيل الطالب من البرنامج

   :للطالب المرجعى الرقم                               

      :المعهد/الكلية                               

 

 السيد األستاذ الدكتور/ نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث

 تحية طيبة وبعد ،،،
 تسجيل  إلغاءعلى ----/--/--بجلسته المنعقدة بتاريخ   قد وافقالمعهد / أتشرف بإفادة سيادتكم بأن مجلس الكلية

   .بتاريخ  تخصص      بقسم   مسجل لدرجة لا / طالبال 

   رقم المحمول      الرقم القومي 

 توقيع الطالب  

 غير مسجل الخطة البحثية مسجل الخطة البحثية     
 و ذلك نظرا إلى: 

سة بناءا  على طلبه )مرفق الطلب وصورة الرقم القومى والتقارير الدورية إذا كان الطالب  عدول الطالب عن الدرا

 مسجل خطة بحثية(. 

 رفض لجنة الحكم علي رسالة الماجستير / الدكتوراة وتوصيتها بعدم صالحية الرسالة لنيل الدرجة.

   .تاريخ موافقة مجلس القسم:

 .لجنة الدراسات: قة  تاريخ مواف

 وتفضلوا سيادتكم بقبول وافر االحترام ،،،                                                           

 المعهد /عميد الكلية                                                                                      

 أ.د/                                                                               
 الدراسات العليا بالجامعةخاص بإدارة 

 واللوائح  القوانين إطار وفى الجامعة لسجالت ) مطابقة غير  /مطابقة)   ووجدت اعاله المذكورة  البيانات  مراجعة تم

 بالنظر للتفضل  الجامعة رئيس نائب /الدكتور األستاذ للسيد األمر ويرفع الشأن هذا  في بها والمعمول اتوالقرار

  . المذكور  إلغاء تسجيل الطالب في

                                     دارةاإل مدير                      المختص الموظف               

                                                                                                

                            

 يعتمد                         

 والبحوث  العليا للدراسات الجامعة رئيس نائب
              

 

 

 الكلية/المعهد.ب سات العليا واالحتفاظ بنسخة في إدارة الدرا الجامعة *يتم ارسال اصل النموذج المعتمد الي

 

 

 

 

 



 16-د.عنموذج 
 

 شطب تسجيل الطالب من البرنامج

   :للطالب المرجعى الرقم                               

      :المعهد/الكلية                               

 

 السيد األستاذ الدكتور/ نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث

 تحية طيبة وبعد ،،،                         
     بجلسته المنعقدة بتاريخ قد وافقالمعهد /أتشرف بإفادة سيادتكم بأن مجلس الكلية

  الرقم القومي                                            /  طالب ال شطب تسجيلعلى 

 لمسجل لدرجة ا                                                                     رقم المحمول  

 ----/---/--بتاريخ                                                              تخصص                                                    بقسم 

 و ذلك نظرا إلى:

  دم الجدية مرفق التقارير الدورية من لجنة اإلشراف(توجيه ثالثة إنذارات متتالية للطالب )لع 

       صدور جزاء تأديبي في حق الطالب. 

 ----/ ---/-- تاريخ موافقة مجلس القسم:

 ----/---/--لجنة الدراسات: تاريخ موافقة 

 وتفضلوا سيادتكم بقبول وافر االحترام ،،،                                                                

 المعهد/عميد الكلية                                                                                      

 أ.د/                                                                      

 الدراسات العليا بالجامعةخاص بإدارة 

 واللوائح  القوانين إطار  وفى الجامعة لسجالت ) مطابقة غير  /مطابقة)   ووجدت اعاله المذكورة البيانات مراجعة تم

شطب   في بالنظر لتفضلل   الجامعة رئيس نائب /الدكتور األستاذ للسيد األمر ويرفع الشأن هذا في بها والمعمول والقرارات

    . المذكورتسجيل الطالب 

 

 دارةاإل مدير المختص الموظف

                                                                                                                                                         

                         

 يعتمد                    

 والبحوث  العليا للدراسات الجامعة رئيس نائب 

               

 

 

 واالحتفاظ بنسخة في إدارة الدراسات العليا بالكلية/المعهد. الجامعة *يتم ارسال اصل النموذج المعتمد الي

 

 



 17-د.عنموذج 
 

 تشكيل لجنة اإلمتحان الشامل للدكتوراه 

   :للطالب المرجعى الرقم                               

      :المعهد/الكلية                               

 

 الفلسفة   دكتوراه لدرجة  المسجل                                            /لطالبإسم ا

 بتاريخ                                          تخصص                          بقسم في 

 : العربية باللغة الرسالةعنوان 
 

 

 :اإلنجليزية باللغة عنوان الرسالة
 

 

 

 :المقترحة  الشامل اإلمتحان لجنة

 جهة العمل الوظيفة إسم الممتحن م

1    

2    

3    

 شراف :لجنة اإل

 التوقيع جهة العمل الوظيفة إسم المشرف  م

1     

2     

3     

4     

 

 

 موافقة مجلس القسم

 الشامل.على تشكيل لجنة اإلمتحان  ----/--/--لم يوافق مجلس القسم بجلسته المنعقدة بتاريخ    وافق /   

 توقيع رئيس القسم 

   أ.د./

 مدير إدارة الدراسات العليا         الموظف المختص                                                                    

                   

 موافقة لجنة الدراسات 

 الشامل. على تشكيل لجنة اإلمتحان  ----/--/--لم توافق لجنة الدراسات بجلستها المنعقدة بتاريخ   وافقت /   

 البحوث و للدراسات العليا المعهد/توقيع وكيل الكلية                                                                                    

  أ.د./                                                                                

 معهدمجلس الكلية/ ال موافقة

 الشامل.على تشكيل لجنة اإلمتحان  ----/--/--لم يوافق مجلس الكلية/المعهد بجلسته المنعقدة بتاريخ   وافق /   

 الكلية/المعهد  توقيع عميد

  أ.د./

 

 

 



 18-د.عنموذج 
 

 نتيجة اإلمتحان الشامل للدكتوراه

   :للطالب المرجعى مالرق                                

      : المعهد/الكلية                              
 

 

   /لطالباإلمتحان   ----/--/--إجتمعت اللجنه بتاريخ  

    تخصص                                                  الفلسفة في  دكتوراه لدرجة  المسجل 

 بقسم 

 

 اللجنة المشكلةرأى 

 

 للدكتوراه الشاملاإلمتحان الطالب  لم يجتاز إجتاز/    وبناء عليه

 

 الشامل: لجنة اإلمتحان 

 

 التوقيع عمللجهة ا الوظيفة إسم الممتحن م

1     

2     

3     

 

 رأى مجلس القسم 

 ----/--/--اريخ بجلسته المنعقدة بت  الشاملإعتماد نتيجة اإلمتحان 

 توقيع رئيس القسم                                                                                      

   أ.د./                                                                                       

 

 ----/--/--دة بتاريخ  لجنة الدراسات العليا بجلسته المنعق إعتماد

 البحوث و للدراسات العليا المعهد/توقيع وكيل الكلية                                                                        

  أ.د./                                                                               

 

 ----/--/--بجلسته المنعقدة بتاريخ   معهدمجلس الكلية/ الإعتماد 

 الكلية/المعهد توقيع عميد                                                                  

   أ.د./                                        

 



 



 
 

 



 : اإلشراف لجنة رأى 

 (  ثالث إنذارإنذار ثاني               أول إنذار )  للطالب إنذار جيهتو        الرسالة تسجيل شطب      الطالب تسجيل إستمرار 

 

 المشرفون  السادة

   التوقيع الوظيفة  المشرف  إسم م

1    

2    

3    

4    
 

 القسم  مجلس  موافقة

 .بالتقرير جاء  ما على ----/--/-- بتاريخ المنعقدة بجلسته القسم مجلس يوافق لم /   وافق 
 

   ./د.أ القسم سرئي توقيع
 

   العليا الدراسات إدارة مدير                                                                                                                         المختص الموظف

 

 الدراسات  لجنة  موافقة

 .بالتقرير جاء  ما على ----/--/-- خبتاري المنعقدة بجلستها الدراسات لجنة توافق لم /   وافقت 

  ./د .أ توقيع وكيل الكلية/المعهد للدراسات العليا والبحوث                                                   
 

 

 

 موافقة مجلس الكلية/ المعهد 

 .لتقريربا  جاء  ما على ----/--/-- بتاريخ المنعقدة بجلسته  المعهد/الكلية مجلس يوافق لم /   وافق

 ./ د. أتوقيع عميد الكلية/المعهد                                                                   
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 إنذار بإلغاء التسجيل 

   :للطالب المرجعى الرقم                               

      :المعهد/الكلية                               

   اسم الطالب:

   :التخصص   :القسم/برنامجال

فصل الربيع                  العام الجامعى:   فصل الخريف                -----/---/---   بالبرنامج التسجيلتاريخ 

Choose an item. 

 .Click or tap to enter a dateة: تاريخ تسجيل الخطة البحثي

   البريد اإللكترونى:   :رقم المحمول

 بناء علي التقارير الدورية  لعدم التسجيل          سبب اإلنذار:      
 

 في حالة التسجيل : 
 عنوان الرسالة باللغة العربية:

  

  نجليزية:سالة باللغة اإلعنوان الر 

 

 

 نحيط سيادتكم علما  بأن:

 قد تعدى المدة المحددة من الجامعة لتسجيل الخطة البحثية   

 الثالث الثاني       االول      التقرير الدوري للجنة اإلشراف يوصي بتوجيه إنذار لسيادتكم ويعد هذا اإلنذار    

 ----/--/--تحريرا  في 

 

 :في حالة اإلنذار األول والثانى
 

 العليا  مدير إدارة الدراسات                                     الموظف المختص             

 أمين الكلية                                                                                                                   

                                                                                                

 : في حالة اإلنذار الثالث
 

 الدراسات  موافقة لجنة

 .باإلنذارعلى ما جاء  ----/--/--لم توافق لجنة الدراسات بجلستها المنعقدة بتاريخ   وافقت /  

   ./أ.د للدراسات العليا والبحوث المعهد/توقيع وكيل الكلية

 
 

 معهدمجلس الكلية/ ال موافقة

 .  باإلنذار على ما جاء  ----/--/--لم يوافق مجلس الكلية/المعهد بجلسته المنعقدة بتاريخ  وافق / 

 الكلية/المعهد   توقيع عميد

  أ.د./
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تقرير صالحية الرسالة للعرض على لجنة 
 الحكم 

   :للطالب المرجعى الرقم                               

      : المعهد/الكلية                              
 سم الطالب: إ

   :قسمال  :التخصص   درجة:ال

 -------/---/---تاريخ تسجيل الخطة البحثية 

 : العربية باللغة عنوان الرسالة

 

 

 

 

   :اإلنجليزية باللغة عنوان الرسالة

 

 

 

 

 

 قام الطالب بإجراء حلقة نقاش )سيمنار( بالقسم.  

 سالة أوال: الوصف العام للر 

   :مراجعال  المالحق:  عدد الصفحات:  

 الملخص اإلنجليزى الملخص العربى                              

 ثانيا: محتويات فصول الرسالة 

 وتتضمن موجزاً عن محتويات كل باب أو فصل فى الرسالة:

 الفصل األول :

 

 
 الفصل الثاني :  

 

 

 الفصل الثالث :  

 

 

 

 الفصل الرابع :  

 

 

 
   :الفصل الخامس 

 

 

 

 

 ثالثا :  التوصية 

 على لجنة الحكم للعرضالرسالة صالحة  

 

 شراف :لجنة اإل 

 التوقيع  جهة العمل التخصص /  الوظيفة االسم  م

1     

2     

3     

4     

 

 ع وكيل الكلية/المعهد للدراسات العليا والبحوث توقي 

  أ.د./  
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اقتراح تشكيل لجنة الحكم على رسالة 
 الدكتوراه الماجستير  

   :للطالب المرجعى الرقم                               

               : المعهد/الكلية                               

 

   :سم الطالبإ

   :التخصص  : القسم /برنامجال

 .Choose an itemالعام الجامعى:           فصل الربيع             فصل الخريف        بالبرنامج     التسجيلتاريخ 

 ----/---/--- تاريخ تسجيل الخطة البحثية

   البريد اإللكترونى:  :رقم المحمول

 : العربية باللغة عنوان الرسالة

 

 :اإلنجليزية باللغة عنوان الرسالة

  

 ة : المقترحالحكم لجنة 

 جهة العمل التخصص / الوظيفة إسم الممتحن  م

 

1    

2    

3    

4    

 شراف :لجنة اإل

 التوقيع  جهة العمل التخصص /الوظيفة المشرف إسم  م

1     

2     

3     

4     

 المرفقات: 

 ( CGPA)السجل الدراسى للطالب                      لجنة الحكم.             ألعضاءمن الرسالة   حلزونيا   مجلدة نسخ

 نتيجة اإلمتحان الشامل للدكتوراه )فى حالة الدكتوراه(                               تقرير صالحية الرسالة للعرض على لجنة الحكم           

 إجتياز ملخص االقتباس                        الجامعات الحكوميةالسيرة الذاتية للسادة الممتحنين من خارج 

 شهادة إجتياز اللغة  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 موافقة مجلس القسم

 على تشكيل لجنة الحكم لرسالة الطالب  ----/--/--لس القسم بجلسته المنعقدة بتاريخ لم يوافق مج  وافق / 

  أ.د./ توقيع رئيس القسم
 

 

    مدير إدارة الدراسات العليا                                                        الموظف المختص   

                   

 موافقة لجنة الدراسات 

 على تشكيل لجنة الحكم لرسالة الطالب  ----/--/--لم توافق لجنة الدراسات بجلستها المنعقدة بتاريخ   وافقت /  

   أ.د./ للدراسات العليا والبحوث المعهد/توقيع وكيل الكلية

 

 

 معهدمجلس الكلية/ ال موافقة

  / بتاريخ وافق  المنعقدة  بجلسته  الكلية/المعهد  مجلس  يوافق  لرسالة   ----/--/-- لم  الحكم  لجنة  تشكيل  على 

 الطالب 

   أ.د./ الكلية/المعهد توقيع عميد

 

 

 خاص بإدارة الدراسات العليا بالجامعة

 واللوائح  القوانين إطار وفى الجامعة لسجالت  ) مطابقة غير   /مطابقة )  ووجدتسالفة  ال البيانات مراجعة تم

 للتفضل  الجامعة رئيس نائب /الدكتور األستاذ للسيد األمر ويرفع الشأن هذا في بها  والمعمول والقرارات

الحكم    اعتماد في بالنظر لجنة   تناقش الأ على  مجلسال  براي الموضح النحو على المذكور لطالبلتشكيل 

  للجنة  والبحوث العليا للدراسات  الجامعة رئيس نائب / د.ا  السيد اعتماد تاريخ من سبوعينأ  بعد إال الرسالة

 .الحكم على الرسالة

                     دارةاإل يرمد                                                           المختص      الموظف

 

 يعتمد                          

 والبحوث  العليا للدراسات  الجامعة رئيس نائب

 

 

 

 

 

 *يتم ارسال اصل النموذج المعتمد الي الجامعة واالحتفاظ بنسخة في إدارة الدراسات العليا بالكلية/المعهد. 
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 المشترك/الفردى التقرير

   :للطالب المرجعى الرقم                               

      :المعهد/الكلية                               

  
 سم الطالب:  إ

   :تخصصال   :القسم  الدرجة: 

 :العربية باللغة عنوان الرسالة

  

 

 :اإلنجليزية باللغة عنوان الرسالة

  

 

 
 أوال: الوصف العام للرسالة 

  :مراجعال  الحق: الم عدد الصفحات:  

 الملخص اإلنجليزى  الملخص العربى                            

 ثانيا: محتويات فصول الرسالة 

 

 وتتضمن موجزاً وافياً عن محتويات كل باب أو فصل مع التعليق عليها :
 

 الفصل األول :
 

 

   الثاني :الفصل 

 

 
 الفصل الثالث :  

 

 

 الفصل الرابع :  

 

 
 الفصل الخامس :  

 

 

 ثالثا: التعليق العام على الرسالة

 غيرمطابق مطابق                 مدي مطابقة عنوان الرسالة لموضوعها:          -1
 غير واضح    واضح               اء البحث ومدي أهميته:   وضوح الهدف من أجز  -2
 بيان طـريقة البحث متضمنة ما أستخدمه الطالب من طرق وأساليب:  -3
 غير جيدة ة                  جيد المنهجية وطـريقة عرض الطالب لموضوع البحث:   -4
   طرق عرض الطالب للنتائج ومناقشتها وقابليتها للتطبيق: -5
 كافية قديمة وغير حديثة وكافية      مدي حداثة المراجع المستخدمة وكفايتها :            -6
 



 

 رابعا: الخالصة 

تشمل تلخيصًا لرأي المحكم في الرسالة ويجب أن توضح بالنسبة لرسالة الماجستير ما تتضمنه من عمل ذي قيمة  
المادة   اشترطته  لما  طـبقًا  من    177علمية  تتضمنه  ما  الدكتوراه  لرسالة  وبالنسبة   ، الجامعات  تنظيم  قانون  من 

 من قانون تنظيم الجامعات.  178شترطته المادة إضافة علمية جديدة طـبقًا لما ا 
 

 

 

 خامساً :  التوصية

 الرسالة صالحة للمناقشة 
 الرسالة صالحة للمناقشة ويوصي بأجراء تعديالت / تصويبات معينة

 حة للمناقشةالرسالة غير صال 

  
 التوقيع جهة العمل الوظيفة اإلسم  م

1     

2     

3     

 
 ------/---/---تحريرا فى 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 



 25-د.عنموذج 

 External Examiner Report on Dissertation for Ph.D. degree 

 Student ID   Faculty/Institute          
Candidate's full name:   

Specialty  Department  

 Thesis Title  

 

 

 
First: General Description Of the thesis 

Number of References   Appendices  Number of Pages  

Second: Contents of thesis chapters 
Please write a short review on each chapter: 

Chapter One: 

 

 
 

Chapter Two: 

 

 

 
Chapter Three: 

  

 

 
Chapter Four: 

 

 

 
Chapter Five: 

 

 

 
 

Third: General Comment on the thesis  

1. The title is well descriptive to the thesis ‘content     Yes       No 
2. The research undertaken is contextualized clearly    Yes       No 
3. The structure of the dissertation is coherent and flows logically from one chapter to 

another The methodology used in result expression ,discussion ,and its applicability 
4. The references are       New and sufficient    Old and Insufficient  

 

Fourth: Conclusion  

This should include the opinion of the reviewer. 

It should state the novelty and scientific addition to the field. 
 

 

 

 

 



  Fifth: Recommendation  

The thesis is: 
 Valid 
Valid and requires some modification 
Not Valid 

 

  

 

Name:   

Position:   

Affiliation:   

Signature:   

Date: ---/---/------ 
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 اخطاربموعد/مكان الرسالة 
 

 السيد االستاذ الدكتور/عميد الكلية

( الخاصة راهالماجستير / الدكتوشة رسالة )قتقرر تحديد موعد مناأتشرف بأن أحيط سيادتكم علما بأنه 

  قسم   ببرنامج بالطالب 

 تخصص

 ة: عربيعنوان الرسالة باللغة ال

  

 

 ة: نجليزي عنوان الرسالة باللغة اال

 

 

وذلك في قاعة  في تمام الساعة  الموافق  ----/--/--يوم 

 

تخاذ ما  لرسالة ، برجاء التكرم بالموافقة وإبأن قد تم التنسيق مع باقي أعضاء لجنة الحكم علي ا علما  

 يلزم في هذا الشأن. 

 مقدمه لسيادتكم 

 لب المشرف الرئيسى  للطا
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للجنة   التقرير الجماعى
 الحكم والمناقشة

   :للطالب المرجعى الرقم                               

      :المعهد/الكلية                               

   سم الطالب:إ

   :تخصصال   :القسم  الدرجة: 

 

 : العربية باللغة عنوان الرسالة

 

 

 :اإلنجليزية لغةبال عنوان الرسالة

  

 

 

بتاريخ   الكلية/المعهد  مجلس  قرار  على  العليا    -----/---/---بناءا  للدراسات  الجامعة  رئيس  نائب  السيد  وموافقة 

 والبحوث 

 إجتمعت لجنة الحكم من السادة:  -----/---/---فى 

1.  

2.  

3.  
4.  

 أوال: الوصف العام للرسالة 

  :مراجعال  المالحق:  عدد الصفحات:  

1.  
  الملخص اإلنجليزى                             الملخص العربى

 ثانيا: محتويات فصول الرسالة 

 وتتضمن موجزاً وافياً عن محتويات كل باب أو فصل مع التعليق عليها :
 

 الفصل األول :

  
 

 
 الفصل الثاني : 

 

 
 

 الفصل الثالث :  

 

 

 
 الفصل الرابع : 

  
 

 الفصل الخامس :
 
 



 
  

 ثالثا: التعليق العام على الرسالة

 غيرمطابق  مطابق                        مدي مطابقة عنوان الرسالة لموضوعها: -1

 غير واضح  واضح             :   وضوح الهدف من أجزاء البحث ومدي أهميته -2

 أساليب: و بيان طـريقة البحث متضمنة ما أستخدمه الطالب من طرق -3

 غير جيدة جيدة                  المنهجية وطـريقة عرض الطالب لموضوع البحث:   -4

 طرق عرض الطالب للنتائج ومناقشتها وقابليتها للتطبيق:   -5

 غير كافيةو قديمة كافية      و حديثة            مدي حداثة المراجع المستخدمة وكفايتها : -6

 رابعا: الخالصة 

قيمة  تش تتضمنه من عمل ذي  ما  الماجستير  لرسالة  بالنسبة  توضح  أن  الرسالة ويجب  في  المحكم  لرأي  تلخيصًا  مل 
من قانون تنظيم الجامعات ، وبالنسبة لرسالة الدكتوراه ما تتضمنه من إضافة    177علمية طـبقًا لما اشترطته المادة  

 نظيم الجامعات. من قانون ت 178علمية جديدة طـبقًا لما اشترطته المادة 
 

 

 

 

 

 

 خامساً :  التوصية

 ي ف درجة توصى اللجنة بمنح الطالب/ 

 المناقشة:و  بيان أعضاء لجنة الحكم
 التوقيع جهة العمل الوظيفة اإلسم  م

1     

2     

3     

4     
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 طريق درجة علمية عن لمنح الجماعي التقرير
 النشرالعلمى 

   :للطالب المرجعى الرقم                               

      :المعهد/الكلية                               

   :بالكامل سم الطالبإ 

   :القسم   :تخصصال  الدرجة: 

 : يةالعرب  باللغة عنوان الرسالة

 

 

 : اإلنجليزية باللغة عنوان الرسالة

 

 

بتاريخ   الكلية/المعهد  مجلس  قرار  على  العليا    -----/---/---بناءا  للدراسات  الجامعة  رئيس  نائب  السيد  وموافقة 

 والبحوث 

 إجتمعت لجنة الحكم من السادة:  -----/---/---فى 

1.  

2.  

3.  
4.  
 لرسالة العلميةعلى البحث/االبحاث المنشورة من االعام  التعليقأوال: 

    :االبحاثعدد 

 : العربية باللغة البحث األول عنوان 

 

 

 :  اإلنجليزية باللغة البحث األول عنوان 

 

 

المعهدمدي مطابقة    -1 الكلية/  المعتمدة من مجلس  البحث  المقدمة لخطة  االبحاث  البحث/   مطابق       :موضوع 

 غيرمطابق 

 %  50 %           20 تقع المجلة في أعلى :  ( ISIطبقا لتصنيف ) -2

  هو لعام  ISIطبقا لتصنيف   ) موقع المجلة

 مجلة متخصصة في من  *رقم  

 ال    نعم   : إسم الطالب والمشرفين مدون علي االبحاث المقدمة -3

 ال      نعم    : لي االبحاث المقدمةإسم جامعة اإلسكندرية مدون ع -4
 

 : العربية باللغة البحث الثاني عنوان 

 

 

 :  اإلنجليزية باللغة  الثانيالبحث عنوان 



 

الكلية/ المدي مطابقة    -1 المعتمدة من مجلس  البحث  المقدمة لخطة  االبحاث  البحث/   مطابق       :معهدموضوع 

 غيرمطابق 

 %  50 %           20 تقع المجلة في أعلى :  ( ISIطبقا لتصنيف ) -2

  هو لعام  ISIطبقا لتصنيف   ) موقع المجلة

 مجلة متخصصة في من  *رقم  

 ال    نعم   : إسم الطالب والمشرفين مدون علي االبحاث المقدمة -3

 ال    نعم   : إسم جامعة اإلسكندرية مدون علي االبحاث المقدمة -4

 ً  :  التوصية ثانيا

 في  درجة توصى اللجنة بمنح الطالب/ 

 

 المناقشة:و  بيان أعضاء لجنة الحكم
 التوقيع جهة العمل الوظيفة اإلسم  م

1     

2     

3     

4     
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 والمناقشة الحكم للجنة العلنى القرار

   :للطالب المرجعى الرقم                               

      :المعهد/الكلية                               

 

 قرار لجنة الحكم والمناقشة
 /على رسالة الطالب

 المسجل لدرجة الماجستير/الدكتوراه بقسم  
 كلية/معهد  

 تحت عنوان 

 

 
جامعة  والمناقشة فى   اجتمعت لجنة الحكم ----/---/---الموافق.            إنه فى يوم

على قرار األستاذ الدكتور/ نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا  اإلسكندرية بناءاً 
 --/----/----والبحوث بتاريخ  

 : والمشكلة من السادة اآلتى اسمائهم
 جهة العمل التخصص /الوظيفة االسم م

1    

2    

3    

4    

 لمناقشة الطالب فى موضوع الرسالة وبعد المناقشة المستفيضة توصى اللجنة:
 

 قبول الرسالة ومنح الطالب/  ب  

 دكتوراه الفلسفة فى     / ماجستيردرجة  

 كلية/معهد   من قسم  
 جامعة اإلسكندرية. 

  
                 بإعادة الرسالة الي الطالب إلجراء التعديالت المطلوبة وإعادة عرض الرسالة بعد      

 من تاريخ المناقشة.  .             

 
 م: أعضاء لجنة الحك

 التوقيع االسم م

1   

2   

3   

4   
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 بالرسالة المطلوبة بالتعديالت إقرار

   :للطالب المرجعى الرقم                               

      : المعهد/الكلية                              

  

  /الطالبانا  أقر

     بقسم  المسجل لدرجة:  

 التخصص  

 ----/--/-- :خبتاري

 

 العنوان قبل التعديل  

  العربية:  باللغة

  

 اإلنجليزية:  باللغة

    

 

اني قد قمت بجميع التصويبات والتعديالت التي طلبت في المناقشة وقد استوفيت جميع مالحظات لجنة 

 . الحكم واإلشراف وقد قمت بتسليم نسخة من الرسالة إلى جميع أعضاء لجنة الحكم واإلشراف

 

 المقر بما فيه                                                           

 توقيع الطالب                                              

قام الطالب بعمل التصويبات المطلوبة وقد راجعت النسخة االخيرة وتأكدت من وصولها مستوفاه 

 ع أعضاء لجنة الحكم واإلشراف. نهائية لجمي  مطبوعة ومجلده نسخة رقمية ونسخة

 توقيع المشرف الرئيسي                      

 

 



 31-د.عنموذج 

 
  إستمارة حصر الرسائل العلمية المنتهية 

 أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا 

 اإلدارة العامة لإلحصاء العلمي 

 إدارة البحوث 

ــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــ

ــ   ــــــــــ

 استمارة حصر 

 الرسائل العلمية المنتهية  

 شخصية:بيانات 
 

 تاريخ الميالد:                       اسم الباحث:   

 :  جهة العمل                   الوظيفة الحالية:   

 عنوان السكن:                    : الجنسية

 

 وتاريخ الحصول عليه:   المؤهل الجامعى 

 الرسالة بيانات 

  : عنوان الرسالــة باللغة العربية  

 

   عنوان الرسالــة باللغة اإلنجليزية : 

 

 :  التخصص الدقيق للرسالة

 ةباللغة العربي

 

  باللغة اإلنجليزية

 

 :       جهة التسجيل

 

      :لغة الرسالة

 

 :    الدرجة العلمية

  --/--/----عليها:    تاريخ الحصول

 :المشرفون على الرسالة

 



 جهة العمل الوظيفة االسم م

1    

2    

3    

4    

 

 كلمة( 150)فى حدود الملخص باللغة العربية : 

 

 

 

 

 

 

 ة الكلمات الكاشف

 

 

 مكان فيه تم حفظ النسخة األصلية 

  

 

 الحصول على درجة الماجستير والدكتوراه الرجاء استيفاء نموذج لكل درجة علمية ملحوظة  :  فى حالة 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 32-د.عنموذج 
 

Academy of Scientific Research and Technology 

              Dep. of Statistics S & T 

ــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

Scientific Thesis Collection of Data on 

Personal Data: 

Full name:           Birth date: ---/---/----  

Position    :                       Employment:   

Nationality:                Address:    

First Academic Degree- Year Graduated:    

Major (Specialization):    

Thesis Data : 

Title In English:  

-  

Title In Arabic:  Field of Specialization: 

In English:  

 

In Arabic: 

 

Registration (Place & Date): 

 

Thesis Language: 

  

Degree: 

  

Date Awarded: 

 ---/---/---- 

Supervisors: 

Name Position Address 

   

   

   

   



 

Abstract in English:   (not more than 150 words) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Keywords: 

 

 

 

 

 

 

Original material is deposited at  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 33-د.عنموذج 

 مذكرة منح شهادة دبلومة الدراسات العليا 

 التخصصيةالمهنية    

   :للطالب المرجعى الرقم                               

      : المعهد/الكلية                              

 
 بيانات الطالب 

   إسم الطالب:

  الجنسية:  ل الميالد:مح ----/----/-----  تاريخ الميالد:

   البريد اإللكترونى:   رقم المحمول:

  جهة العمل:   الوظيفة:

 المؤهل الجامعى 
   البكالوريوس :

   دبلوم          : 

   ماجستير       :

   دكتوراه        :

 /  فصل الربيع    العام الجامعى: فصل الخريف           ---/---/--- ةدبلومالببرنامج   تسجيلتاريخ 

   التخصص:   :القسم

 ./ الجامعي عامال.Choose an itemمقررات فصــل 

 المقــــــــــــــــــــــــــرر إسم كود المقرر 
عدد  

 الساعات 
Points Grade 

     

     

     

     

    لهذا الفصل  (GPA)مجموع عدد الساعات والنقاط والمعدل التراكمي 

 

 ./عام   .Choose an itemمقررات فصــل 

 Points Grade عدد الساعات  المقــــــــــــــــــــــــــرر مإس كود المقرر 

     

     

     

     

    لهذا الفصل  (GPA)مجموع عدد الساعات والنقاط والمعدل التراكمي 

 

 ./عام   .Choose an itemمقررات فصــل 



 المقــــــــــــــــــــــــــرر سمإ كود المقرر 
عدد  

 الساعات 
Points Grade 

     

     

     

    لهذا الفصل  (GPA)مجموع عدد الساعات والنقاط والمعدل التراكمي 

    ( CGPAالمعدل التراكمى العام ) 

 

 -----/----/---و قد وافق مجلس الكلية/المعهد على إعتماد النتيجة بتاريخ 
 

 المختص                                                                       مدير إدارة الدراسات العليا الموظف 

            

 

 

و األمر معروض على مجلس الجامعة ، برجاء التكرم بالنظر نحو الموافقة على منح الطالب 

 ة المذكور دبلوم
 

 عميد الكلية/المعهد                              ث               وكيل الكلية/المعهد للدراسات العليا والبحو

               
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 34-د.عنموذج 
 

 قرار رئيس الجامعة بمنح شهادة 
 .دبلومة الدراسات العليا فى فصل 

   :للطالب المرجعى الرقم                               

      : المعهد/الكلية                               

 

 ....../......./.....بتاريخ  رقم    قرار رئيس الجامعة

 
بشأن قانون تنظيم الجامعات والقرارات   1972( لسنة  49بعد االطالع علي قرار السيد رئيس جمهورية مصر العربية رقم )

 المعدلة له . 

 بالالئحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات والقرارات المعدلة له .  1975نة ( لس809وعلي القرار الجمهوري رقم )

 بالموافقة علي منح دبلومة الدراسات العليا في  ..../....../..وعلي موافقة مجلس الكلية/المعهد بجلسته المنعقدة بتاريخ .

 دبلومة الدراسات العليا في  بمنح ..../...../.....وعلي موافقة مجلس الجامعة بجلسته المنعقدة بتاريخ 

 قرر رئيس الجامعة منح قائمة الطالب المرفقة شهادة دبلومة الدراسات العليا

 رئيس الجامعة                                  الكلية/المعهد                          عميد       

  .د./أ                                                                             أ.د./         

 

 

 قائمة الطالب الممنوحين 

 CGPA اسم الطالب 
  
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  
 

  :مدير إدارة الدراسات العليا                                            :الموظف المختص

                                                                                                 

 

 الكلية/المعهد  عميدتوقيع                            للدراسات العليا والبحوث المعهد/توقيع وكيل الكلية 

   أ.د./                                                                                      أ.د./    
 



 35-د.عنموذج 
 

 طلب إستخراج شهادة 

   :للطالب المرجعى الرقم                               

      :المعهد/الكلية                               

 

 البحوث و السيد األستاذ الدكتور وكيل الكلية/المعهد للدراسات العليا 

 باللغة اإلنجليزية   و شهادة باللغة العربية برجاء التكرم بإستخراج عدد 

          دكتوراهماجستير          دبلومة             نوع الشهادة المطلوبة: 

  :بيةإسم الطالب باللغة العر

   :إسم الطالب باللغة اإلنجليزية

 الدكتوراه(:  الماجستير/   عنوان الرسالة )

   :باللغة العربية

 

   :باللغة اإلنجليزية 

 

 

 مقدمه                                                              

 

 ----/---/---تحريرا فى 

 

 

   /بأننى قمت بمراجعة بيانات شهادة أقر أنا الطالب/ 

 وأنها صحيحة وهذا على مسئوليتى الشخصية. 

 المقر بما فيه                                                                                        

          

 

 

 

 

 



 36-د.عنموذج 
 

 مذكرة منح درجة علمية  

 .دكتوراه(    -ماجستير)

   :للطالب المرجعى الرقم                               

      : المعهد/الكلية                              

 بيانات الطالب 

  إسم الطالب: 

  الجنسية:  محل الميالد: ----/---/---  د:تاريخ الميال

   البريد اإللكترونى:   رقم المحمول:

  جهة العمل:   الوظيفة:

 المؤهل الجامعى 
   البكالوريوس :

   دبلوم          : 

   ماجستير       :

   دكتوراه        :

 /  العام الجامعى:          فصل الربيع                 فصل الخريف    سجيل بالبرنامج    التتاريخ 

 ----/---/---تاريخ تسجيل الخطة البحثية 

 : العربية باللغة عنوان الرسالة

 

 : اإلنجليزية باللغة عنوان الرسالة

 

 

 - :فاإلشرا لجنة

 جهة العمل التخصص /الوظيفة االسم م

1    

2    

3    

4    

 : الحكم لجنةأعضاء 
 جهة العمل التخصص /الوظيفة االسم م

1    

2    

3    

4    
- 

 -------/----/---تاريخ موافقة السيد النائب علي التشكيل : 

 -------/----/--- بتاريخ .Choose an item تاريخ إنعقاد لجنة الحكم : يوم

 -------/----/---تاريخ اعتماد مجلس القسم بالتوصية بمنح الدرجة : 

 -------/----/---علي منح الدرجة :  لجنة الدراسات العليا والبحوث تاريخ موافقة 

 -------/----/---تاريخ موافقة مجلس الكلية علي منح الدرجة : 

   ساعة معتمدة ومعدل تقدير الدرجات التراكمي عدد  علما  بأن الطالب قد اجتاز
 

 

 



 المرفقات: 

 ( PDF(تحتوي علي الرسالة العلمية )CD 4)   نسخة مجلدة من الرسالة (2عدد )

    التقرير الجماعي            التقرير المشترك        التقارير الفردية

 إقرار التعديالت المطلوبة بالرسالة    

    باللغة العربيةعلمية المنتهية الرسائل الاستمارة حصر 

 باللغة اإلنجليزية الرسائل العلمية المنتهيةاستمارة حصر 

   نجليزيةباللغة اإلكلمة( 200الرسالة ) ملخص           باللغة العربيةكلمة(  200الرسالة ) ملخص 

 السجل الدراسى للطالب

 
 الموظف المختص                                                                       مدير إدارة الدراسات العليا 

                                  
 

و األمر معروض على مجلس الجامعة ، برجاء التكرم بالنظر نحو الموافقة على منح الطالب 

 المذكور درجة  

 
 عميد الكلية/المعهد                                 حوث        وكيل الكلية/المعهد للدراسات العليا والب

                                    
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 37-د.عنموذج 
 

 دكتوراه(  -ماجستيرقرار رئيس الجامعة بمنح درجة علمية )            

 ........./......./.....بتاريخ    رقم  قرار رئيس الجامعة

 
( رقم  العربية  مصر  جمهورية  رئيس  السيد  قرار  علي  االطالع  لسنة  49بعد  الجامعات    1972(  تنظيم  قانون  بشأن 

 والقرارات المعدلة له .

 الجامعات والقرارات المعدلة له .بالالئحة التنفيذية لقانون تنظيم  1975( لسنة 809وعلي القرار الجمهوري رقم )

بتاريخ   المنعقدة  بجلسته  الكلية/المعهد  مجلس  موافقة  /    ......./....../...وعلي  الماجستير  درجة  منح  علي  بالموافقة 

 الدكتوراه الوارد اسمائهم بالقائمة.

 اجستير / الدكتوراه على المنح.بمنح درجة الم ......./...../.....وعلي موافقة مجلس الجامعة بجلسته المنعقدة بتاريخ 

 قــــــــــــــــــــــــــرر
 الوارد اسمائهم في القائمة المرفقة  منح الطالب

 

 رئيس الجامعة                                  الكلية/المعهد                         عميد                  

  .د./أ                                       أ.د./

 قائمة الطالب الممنوحين 

 م 
 اسم الطالب 

عنوان   درجة الماجستير في العلوم 

 التخصص  القسم الرسالة

1     

2     

3     

4     

5     

6     

7     

8     

9     

10     

11     

12     

13     

14     
 

  :مدير إدارة الدراسات العليا    :الموظف المختص

                                                                                                  

 الكلية/المعهد  عميدتوقيع                              للدراسات العليا والبحوث المعهد/توقيع وكيل الكلية 

  أ.د./                                                                                      د./أ.  



 

 38-د.عنموذج 

 عن طريق النشر العلمى  مذكرة منح درجة علمية

 .دكتوراه(    -ماجستير)

   :للطالب المرجعى الرقم                               

      : المعهد/الكلية                              

 بيانات الطالب 

  إسم الطالب: 

  الجنسية:  محل الميالد: ----/---/---  تاريخ الميالد:

   البريد اإللكترونى:   رقم المحمول:

  جهة العمل:   الوظيفة:

 المؤهل الجامعى : 

   البكالوريوس :

   بلوم          :د 

   ماجستير       :

   دكتوراه        :

 / العام الجامعى:            فصل الربيع              فصل الخريف       بالبرنامج     التسجيلتاريخ 

 ----/---/---تاريخ تسجيل الخطة البحثية 

 : العربية باللغة عنوان الرسالة

 

 : اإلنجليزية باللغة عنوان الرسالة

 

 

 بيانات البحث/ االبحاث المنشورة من الرسالة  
 : العربية باللغة البحث األول عنوان 

 

 :  اإلنجليزية باللغة األول  البحثعنوان 

 

 

  ور بها البحث:إسم المجلة المنش

 %    50 %           20 تقع المجلة في أعلى :  ( ISIتصنيف المجلة في )

 : العربية باللغة البحث الثانيعنوان 

 

 

 : اإلنجليزية باللغة الثاني البحثعنوان 

 

 

 المجلة المنشور بها البحث:إسم 

 %              50 %           20 تقع المجلة في أعلى :  ( ISIالمجلة في ) تصنيف

 - :فاإلشرا لجنة

 جهة العمل التخصص /الوظيفة االسم م

1    

2    

3    

4    



 : الحكم لجنةأعضاء 
 جهة العمل التخصص /الوظيفة االسم م

1    

2    

3    

4    
- 

 -------/----/---تاريخ موافقة السيد النائب علي التشكيل : 

 -------/----/---بتاريخ  .Choose an item تاريخ إنعقاد لجنة الحكم : يوم

 -------/----/---تاريخ اعتماد مجلس القسم بالتوصية بمنح الدرجة : 

 -------/----/---علي منح الدرجة :  بحوث لجنة الدراسات العليا والتاريخ موافقة 

 -------/----/---تاريخ موافقة مجلس الكلية علي منح الدرجة : 

  ساعة معتمدة ومعدل تقدير الدرجات التراكمي واجتاز الطالب عدد 
 المرفقات: 

 (4 CD باالبحاث المنشورة )   التقرير الجماعي        

    باللغة اإلنجليزية البحث/االبحاث  ملخص    باللغة العربية  البحث/االبحاث  ملخص 

 دراسى للطالبالسجل ال

 
 الموظف المختص                                                                       مدير إدارة الدراسات العليا 

                                                                 

 

 على منح الطالب المذكور درجة   و األمر معروض على مجلس الجامعة ، برجاء التكرم بالنظر نحو الموافقة

 

 عميد الكلية/المعهد                                 بحوث                          وكيل الكلية/المعهد للدراسات العليا وال

 

 

   

 


