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  رارــــــــــــــٕاق
  .........................................................................................املتقدم �ر�ة:...............................................ٔ�قر ٔ�� الطالب:................

  .....................................................................................شع�ــــــــــــة:..................................................قســـــــــــــــم:...................
  D ا�راسة Cللكية.انىن م<فرغ ;:راسة وال �ٔمعل ب8ٔي $ة حكوم4ة �ٔو قطاع "ام �ٔو 2اص وفور اس.تالىم �ٔى معل اتعهد بتقدمي موافقة $ة معىل "ىل مواص

،،، Fوهذا ٕاقرار مىن بذ  
  ............................................Qمس:                                   20حترLراً ىف    /   /     

  .........................................العنوان:
  .....................................الرمق القوىم:

  ٕاقــــــــــــــرار
  .........................................................................................املتقدم �ر�ة:...............................................ٔ�قر ٔ�� الطالب:................

  .....................................................................................شع�ــــــــــــة:..................................................قســـــــــــــــم:...................
 ^س.بق ىل الق4د وا�راسات ٔ�نىن gري مق4د ;:راسة ب8ٔي دبلوم �ٔو در�ة "لمية �ٔخرى جبامعات ج.م.ع ومل ^س.بق ىل QلتZاق ;:راسة اجلامعية املتقدم ٕاWهيا ومل

  العليا ب8ٔى لكية �ٔو معهد جبامعة إالسكlدرية ومل ^شطب ق4دى من ق�ل �ٔى من اللكيات التابعة ;لhامعة.
،،، Fوهذا ٕاقرار مىن بذ  

  ..........................................Qمس:                                         20حترLراً ىف    /   /     
  .........................................العنوان:      

  ....................................الرمق القوىم:                  
  

  ٕاقــــــــــــــرار
ٕالدارة ا�راسات العليا Cللكية واسمل صورة احلافظة  20/    20ٔ�قر �ٔ� الطالب:............................... ب8ٔنىن ٔ�سدد الرسوم ا�راس.ية ىف العام اجلامعى    

  م�ارشة ق�ل اعwد ق4دى هنائياً من اللكية وٕاال يعترب ق4دى sٔن مل Lكن.
،،،Fوهذا ٕاقرار مىن بذ 

  ..........................................Qمس:                                         20حترLراً ىف    /   /     
  .........................................العنوان:      

  .....................................الرمق القوىم:                  
  

  ٕاقــــــــــــــرار
  .........................................................................................املتقدم �ر�ة:...............................................ٔ�قر ٔ�� الطالب:................

  .....................................................................................شع�ــــــــــــة:..................................................قســـــــــــــــم:...................
) ب8ٔنىن مطالب ب8ٔداء ام<Zان التويفل ا�وىل وذF ق�ل �شك4ل جلنة املناقشة ىف �ا� املاجس.تري وعند التقدمي    صل ا�راىس(   عمتدة الفبنظام السا"ات امل 
  وهذا ٕاقرار مىن بذF ،،،                                                              �ر�ة ا�كتوراه.

        ..............................................القسم:..................ا�ر�ة:...........................................................مس:Q         20    ىف    /   / حترLرًا 
 .......................................................................العنوان:....................................................الرمق القوىم:                       
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 ال يمت ملء هذه إالس.wرة ٕاال 2الل فرتة ال�سجيل وتعترب الغية ٕاذا مت ملؤها بعد هذا التارخي

 
  1س                    .............)...............(رمق �ودى..
                              

  اس.wرة الق4د ;:راسات العليا
  ماجس.تري / دكتوراه) (دبلوم /

  
  ......ا��نة:..............�رخي امليالد     /     /امس الطالب (رCعى):.......................................................................................اجل�س.ية:...........

  ..............................................................عنوان وحمل إالقامة:....................................................حمل امليالد:............................................
  ...................................................................رمق التليفون:..........................................$ة العمل:.........................................الوظيفة احلالية:

  ا�ر�ات العلمية احلاصل "لهيا
 ...................لكية:......................�اكلوريوس/ل�سا�س:...........................................................قسم:............................................. - 1

  .......................................................�امعة:............................................................................"ام:.......................................
  :................................رابعة:.................................�لثة.................................:.�نية:.............................�ٔوىلتقدLر س.نوات ا�راسة: 

  ........................................................التقدLر الرتامكى:............................................................................................................
  .................................................مادة التخصص والتقدLر فهيا:...................................................................................................

 ):.......................................................CGPA......................................................التقدLر (دبلوم ا�راسات العليا:...................... - 2
  ............................................"ام:..............................................لكية:......................................................�امعة:.....................

 ..................................................ماجس.تري ا�راسات العليا:..................................................................................................... - 3
  .....................................................�امعة:................................................................................."ام:......لكية:.........................

  ..........................................................................جمال البحث:..............................................................................................
  
  

 توق4ع املرشد ا®ٔاكدميى                    توق4ع الطالب             
          ).............................(                                         )......................................( 
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  ا"دة بيا�ت لكية الرتبيةق
 طالب ا�راسات العليا

 

  عزLز الطالب/عزLزىت الطالبة
  �ر�اء التكرم Cس�4فاء البيا�ت التالية مبنهت³ى ا�قة:

  ...........القسم/الو�دة:.....................................Qمس طبقاً لبطاقة الرمق القوىم:....................................................................اللكية/املعهد:...........
  ....................................................................الرمق اجلامعى "ميلئ مبعرفة ٕادارة اللكية":....................................................................................

  ..................................................................س.ية:..........................................ا��نة:............................................الرمق القوىم:..............اجل� 
  ............................................................................................................................�رخي امليالد     /     /                   $ة امليالد:........

  .........................................................................العنوان املُقمي ف4ة اكمًال:..................................................................................................
  ..ليفون احملمول:.................................................تليفون املزنل:..................................................تليفون العمل:.............................................الت 

  ............................................................املوقف من التجنيد ";¼�ور":..............................الوظيفة:..................................................$ة العمل:
  ....................التخصص ا�ق4ق:.....................................................................................تخصص العام:......................................................ال 

  ......................................................................ا�ر�ة اجلامعية أ®وىل:......................................................................................................
  .............................................................�رخي احلصول "يل ا�ر�ة اجلامعية أ®وىل:.................................................وتقدLرها:...........................

  احلاصل "لهيا:املؤهالت 
 ول "ليه:...................................................................................�رخي احلصول "ليه:..................التقدLر:.............................$ة احلص - 1
 ...........التقدLر:.............................$ة احلصول "ليه:...................................................................................�رخي احلصول "ليه:....... - 2
 ....................ول "ليه:...............................................................�رخي احلصول "ليه:..................التقدLر:.............................$ة احلص - 3
  ول "ليه:...................................................................................�رخي احلصول "ليه:..................التقدLر:.............................$ة احلص - 4

  ا�ر�ة املرحش ;لق4د هبا
    ا�بلوم العامة ىف الرتبية

    ملهنية ىف الرتبيةا�بلوم ا
    ا�بلوم اخلاصة ىف الرتبية

    در�ة املاجس.تري ىف الرتبية
    در�ة دكتوراه الفلسفة ىف الرتبية

  حترLراً ىف:     /     /
 ....................توق4ع املوظف اÄتص:........................      ...................توق4ع الطالب/الطالبة:.......................            
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  رارـــــــــــــــــــــــــــــــٕاق
  

  .............................................................�ٔقر �ٔ� الطالب/الطالبة:......................
  ...........................بقسم:............................................بدر�ة:.....ق4د املرحشة ;ل  املرحش/

  ب8ٔنىن سوف �ٔقوم Cٕس.تكامل أ®وراق اخلاصة ىب وىه:
1- 2 -  
3 -   4-  
  

ىف �ا� "دم ٕاس.تكامىل ;لمس�lدات املطلوبة بعد ٕاس.بو"ني من �رخي تقدمي امللف يعترب ق4دى الغيًا ول�س ىل احلق 
  �راس.ية ٔ�و قمية املظروف.ىف دخول Qم<Zان �ٔخر الفصل ا�راىس وكذF ل�س ىل احلق ىف ٕاسرتداد الرسوم ا

  وهذا دون مس.ئولية "ىل ٕادارة اللكية.
  
  

،،،Fوهذا ٕاقرار مىن بذ  
  
  

  ...امس املقر مبا ف4ه:................................................                                                           
  .......................التوق4ع:........................................                                                           

  ....................التارخي:...........................................                                                           
  رمق الهاتف:..........................................................                                                           
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  موافقة $ة العمل

  
  

تف4د مدرسة:.........................................................................انه ل�س �هيا ٔ�ى مانع من التZاق 
....................................................................اÎى يعمـــل Cملدرســـة ىف :....../الســـ.يدةالس.يد

ــام  ــة ;لع ــة الرتبي وظيف<ه:.......................................;:راســة �ر�ة:..................................�لكي
  .2016/2017اجلامعى 

  
  

  ة                                         يعمتد مدLر إالدارة التعلمييةمدLر املدرس                    
                (......................................)                                   (......................)  
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  فصل :             "ام :          /          م

  ية:البيا�ت الشخص 

  .......................................................... (طبقًا لشهادة امليالد).............................: امس الطالب/ الطالبة
  .......................................................................................................:............ Qمس C;لغة إالجنلزيية

  ..............:.................... النوع
  :     /     /          م �رخي امليالد

  ..............رمق ق4د شهادة امليالد:.......................................................................................................
  ................................................................................................................................الرمق القوىم:.

  ..............السhل املدىن:................................................................................................................
  .................العنوان:.....................................................................................................................

  ..........................................التليفون:...........................................................................................
  .................امس أ®م:....................................................................................................................

  

  البيا�ت العلمية:

  ................................................. (طبقًا لشهادة التخرج)املؤهل ا�راىس :...................................
  .........س.نة التخرج :.............................................الشعبة :............................................................

  ....اجلامعة :........................................التقدLر :...........................اللكية :.........................................
  مجموع ا�ر�ات :.........................................................
  ال�س.بة املئوية :..........................................................

  بيا�ت التجنيد:

  وقف من التجنيد :........................................................................................... (طبقًا ;لشهادة)امل
  .........رمق البطاقة العسكرية :........................................................"ام :..........................................

  

  توق4ع الطالب    
                                                                                         (................................)  
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  20/      20 راىس (خريف/ربيع) ;لعام اجلامعياس.wرة بيا�ت لطالب ا�راسات العليا الفصل ا�
  

  :بيا�ت حتق4ق الشخصية

  ........................................... .................................................................................امس الطالب C;لغة العربية :............................
  ...................................................................................................................امس الطالب C;لغة إالجنلزيية :..................................

  .........................:..................ا��نةالنوع : (ذ�ر/ �ٔنىث)  
  ....................................................................................:...........اجل�س.ية

  .............الرمقالقوىم:.......................
  .............................................$ة إالصدار :..................رخي صدورها :...............�

  بيان الق4د:

  ................................................... التخصص:.........................القسم :............................................ا�ر�ة العلمية املتقدم لها :.........

  دكتوراه): –ماجس.تري  –دبلومة 2اصة  –دبلومة Úنية  –دبلومة "امة  –ا�ر�ات العلمية احلاص "لهيا الطالب Cلرتت�ب (�اكلوريوس/ ل�سا�س 

 .............................التخصص.......................التقدLر......................�رخي احلصول "لهيا..................�امعة.....................لكية............ -1
  التخصص..........................................................التقدLر...............�رخي احلصول "لهيا........................�امعة...............لكية............. -2
  التخصص.............................. ..................التقدLر.........................�رخي احلصول "لهيا........................�امعة.............لكية............. -3
  التخصص.............................. .......................التقدLر.......................�رخي احلصول "لهيا.........�امعة.......................لكية............... -4
  التخصص.............................. ........................التقدLر.......................�رخي احلصول "لهيا..................�امعة.............لكية............... -5

  بيا�ت امليالد وإالقامة:

................................                     ............................�رخي امليالد          /          /                م                                حمل امليالد..........

  يان وسائل االتصال والعنوان اÎى س�مت التواصل من 2الÜ مع الطالب:ب 

  .................................................................................العنوان اكمًال وواحضًا :............................................................................
  ..............ت/محمول :....................................................................................ت/معل :................................................ت/مزنل :.

  لطالب املاجس.تري وا�كتوراه فقط :

  ..............................................................................................................................عنوان الرسا� :........................................
  ..................................................................التخصص ا�ق4ق :.............. التخصص العام :...................................القسم :................

  حترLراً ىف      /     /          م         مت مراجعة البيا�ت بعاليه ومطابقة مللف اوراق الطالب.
  

  رئ�س القسم        توق4ع املوظف اÄتص                                  توق4ع الطالب                                 
....)...............)                        (.............................)                              (........................(............  


	رة ����� 
����� 



    

  

  

      

             

        

      
  

                                                                                                                                                                                                                                    

      

  

                                             

@ @

@ @

@ @

òîÜØÛa@òÛb�Š@ @
@ @

  ستيفاء معايير الجودة فى: تلتزم الكلية با           
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ؤسسة تربوية رائدة فى قيادة تطوير التعليم محليًا وقوميًا وهى مركز لألنشطة كلية التربية بجامعة االسكندرية م

  المحفزة على تنمية الكوادر التربوية والمعرفة العلمية واالرتقاء بالمجتمع فى إطار مطالب العصر ومتغيراته

  

   �سZاب من مقرر بربامج ا�راسات العلياالقوا"د املالية لالٕ 
  السا"ات املعمتدةوفقًا لنظام 

  
 –من مصاريف املقرر  % 100ملقرر حىت هناية أ®س.بوع الثاىن من ا�راسة ^سرتد الطالب اÎى يقوم Cٕال�سZاب من ا - 1

 2الل فصىل اخلريف والربيع.
2الل  –من مصاريف املقرر  % 50الطالب اÎى يقوم Cٕال�سZاب من املقرر 2الل أ®س.بوع الثالث من ا�راسة ^سرتد  - 2

 فصىل اخلريف والربيع.
2الل  –من مصاريف املقرر  % 25قرر 2الل أ®س.بوع الرابع من ا�راسة ^سرتد الطالب اÎى يقوم Cٕال�سZاب من امل - 3

 فصىل اخلريف والربيع.
 الطالب اÎى يقوم Cٕال�سZاب من املقرر بعد أ®س.بوع الرابع من ا�راسة ال ^سرت �ٔية مصاريف 2الل فصىل اخلريف والربيع. - 4
2الل فصل  –من مصاريف املقرر  % 100من ا�راسة ^سرتد  الطالب اÎى يقوم Cٕال�سZاب من املقرر ىف أ®س.بوع أ®ول - 5

 الصيف.
2الل  –من مصاريف املقرر  % 50الطالب اÎى يقوم Cٕال�سZاب من املقرر 2الل Qس.بوع الثاىن من ا�راسة ^سرتد  - 6

 فصل الصيف.
2الل  –صاريف املقرر من م % 50الطالب اÎى يقوم Cٕال�سZاب من املقرر 2الل أ®س.بوع الثاىن من ا�راسة ^سرتد  - 7

 فصل الصيف.
 2الل فصل الصيف. –الطالب اÎى يقوم Cٕال�سZاب من املقرر بعد أ®س.بوع الثاىن من ا�راسة ال ^سرتد �ٔية مصاريف  - 8
 :وذFحيق ;لطالب التقدمي الم<Zان ( gري املكمتل ) بعد مو"د Qم<Zان اÎي ختلف عنه م�ارشة مع إالفادة æسåب العذر  - 9

 رًا مرضيًا ف4مت الكشف الطىب من 2الل العيادة الشامD �ٔو مس�شفى اجلامعة.ٕاذا اكن "ذ - 
 امليالد وال يمت ق�ول العذر بدوهنام. –م4الد) يمت تقدمي ٍلك من شهادة الوفاة  –ٕاذا اكن "ذرًا سواء (�ا� وفاة  - 
امل فصلية ف4مت دخول ٕاذا اكن الطالب يؤدى اخلدمة العسكرية ومت اس.تد"ائه يوم Qم<Zان فقط واكن �ية �ٔع - 

 أ®س.بوع الثاىن من ا�راسة. ويعقد Qم<Zان يفQم<Zان وLكون ام<Zان الطالب ( gري املكمتل ) 
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  الرسوم ا�راس.ية لربامج ا�راسات العليا
  وفقًا لنظام السا"ات املعمتدة

  
  جlهياً  150  ملف التZاق + بطاقة تعريف4ة �Cراسات العليا

  �ر�مج "ىل �دىللك  "دد السا"اتم�لغ  X"دد السا"ات   اترسوم دراسة املقرر
  جlهيًا Cٕالضافة ٕاىل رسوم املقرر العادية 150  �سجيل مقرر بعد اóهتاء م4عاد ال�سجيل بعد موافقة حمارض املقرر

  جlهياً  50  طلب شطب ق4د –ٕا2الء طرف 
  جlهياً  700  موافقة م�دئية ;لوافدLن

  جlهياً  50  وا�دة فقط) موافقة م�دئية ;لمرصيني (مرة
  جlهياً  50  اكرنيه �ديد �ٔو بدل فاقد

  جlهياً  50  ٕاجنلزيى (تعطى وا�دة جماً�) –ٕافادات عرىب 
  جlهياً  10  طلبات الwس

  جlهياً  50  شهادات مؤق<ة دون تفاصيل املواد (تعطى وا�دة جماً�)
  جlهياً  50  جسل دراىس Cملواد

  جlهياً  150  املقرراتاس.ت÷دام احلاسب ا®ٓىل ىف دراسة 
  

  الالحئة القدمية
  100  ٕايقاف الق4د �ٔو ٕا"ادة الق4د

  جlهياً  50  �ٔ"ذار 
  

  
  
  
  
  


