جامعة دمياط
كلية احلاسبات واملعلومات
الدراسات العليا

طلب التحاق طالب دراسات عليا
السيد االستاذ الدكتورعميد كلية...........................
جامعة دمياط
تحية طيبة وبعد،،،،
اتشرف بتقيم طلبي هذا لسيادتكم راجيا التفضل بالموافقة على (القيد /التسجيل) بالدراسات
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العليا بالكلية للحصول على درجة (ماجستير -دبلوم) للعام الجامعي
تخصص..........................................................................................
كطالب من الخارج

 -منحة دراسية

وأقر بأنني غير مقيد ألي درجة جامعية بأي جامعة أخرى ،كما أقر بضرورة اجتيازي مستوى
اللغة المطلوب في اللغة االنجليزية قبل التقدم لمناقشة الرسالة وأتعهد بسداد الرسوم الدراسية
سنويا في الموعد المحدد وطبقا لآللية المعلنة بالكلية.
االسم..................................................................................................:
الوظيفة...............................................................................................:
جهة العمل............................................................................................:
العنوان الدائم.......................................................................................:
رقم التليفون......................................................................................:
البريد اإللكتروني...................................................................................:
علما بأنني حاصل على درجة ......................من كلية/..............جامعة..................
بتقدير عام .......................................تاريخ الحصول على الدرجة......................
وتفضلوا سيادتكم بقبول وافر االحترام،،،
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جامعة دمياط
كلية احلاسبات واملعلومات
الدراسات العليا

استمارة بيانات طالب دراسات عليا
عن العام الجامعي
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االسم بالكامل......................................................................................................................................:
تاريخ الميالد .............................................................:محل الميالد..........................................................:
العنوان.............................................................................................................................................:
الجنسية .....................................................................:النوع...............................................................:
الوظيفة ....................................................................:جهة العمل.........................................................:
المؤهل .....................................................................:الشعبة.............................................................:
تاريخ الحصول عليه ......................................................:التقدير العام......................................................:
النسبة المئوية ..............................................................:المجموع التراكمي.................................................:
المؤهالت الدراسية األخرى الحاصل عليها........................................................................................................:
البريد االلكتروني ......................................................:التليفون................................................................

إقرار
أقر انا الموقع أدناه.........................................................................................................................../
أن جميع البيانات الموضحة بعاليه صحيحة و على مسئوليتي الشخصية و في حالة أن تغيرت أي بيانات أقوم باخطار قسم الدراسات
العليا.

وهذا إقرار مني بذلك
المقر بما في
التوقيع........................................................:
الرقم القومي:
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جامعة دمياط
كلية احلاسبات واملعلومات
الدراسات العليا

إقرار العمل بالحكومة أو القطاع العام
أقر أنا الموقع أدناه................................................................................................................................. /
بأنني (أعمل  -ال أعمل) في أي جهة حكومية أو قطاع عام وأن وظيفتي الحالية هي
.........................................................................................................................................................
وأتعهد بموافاتكم بأي تغير يطرأ على عملي الحالي أو عنوان السكن.

وهذا إقرار مني بذلك.
المقر بما في
التوقيع........................................................:
الرقم القومي:

اعتماد موافقة جهة العمل للعاملين بالحكومة والقطاع العام
تشهد(مصلحة /مديرية /هيئة /مؤسسة.......................................................................................................... /
بأن السيد .........................................................................................................................................../
يعمل بها بوظيفة ....................................................وال مانع من تقدمه للدراسات العليا بالكلية وذلك بناء على الطلب المقدم
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من سيادته للعام الجامعي

رئيس المصلحة
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جامعة دمياط
كلية احلاسبات واملعلومات
الدراسات العليا

إقرار بعدم العمل
أقر أنا الموقع أدناه............................................................................................................................./
بكلية  ..........................................بأنني ال أعمل في اي جهة حكومية أو قطاع عام و في حالة ثبوت عكس ذلك أتحمل
المسئولية القانونية كاملة.

وهذا إقرار مني بذلك.
المقر بما في
التوقيع........................................................:
الرقم القومي:
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جامعة دمياط
كلية احلاسبات واملعلومات
الدراسات العليا

بطاقة رغبات طالب متقدم للدراسات العليا
اسم الطالب

تاريخ الميالد

المؤهل

تاريخ الحصول عليه

التقدير العام

المجموع التراكمي و%

مؤهالت أخرى

تاريخ الحصول عليها

الرغبات التخصصية حسب األولوية
الدرجة المتقدم لها

الدكتوراة
الماجستير
الدبلوم
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إقرار
أقر أنا ............................................................../بأنني على علم تام بآلية التقدم والتنسيق للدراسات العليا بالكلية
وموافق عليها ولما تؤدي إليه سواء بالقبول او بالرفض.

وهذا إقرار مني بذلك.
المقر بما في
التوقيع........................................................:
الرقم القومي:
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