
 
 جامعة سوهاج

 ..........كلية 
 إدارة الدراسات العليا

 
 

 استمارة تسجيل موضوع حبث
 ....................................................................... لدرجة:
 ........................................................................بقسـم: 

 ................................................................................................................................................................اسم الطالب: 
 الوظيفة:

 تاريخ موافقة مجلس الكلية على قيده:     /     / 
 /     /  تاريخ اعتماد أ.د/ نائب رئيس الجامعة للقيد:   

 مجال البحث:

 نوعية واتجاه البحث:
 .........................................................................................................................................................عنوان البحث باللغة العربية: 

.................................................................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................................................................... 
 ......................................................................................................................................................عنوان البحث باللغة األجنبية: 

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

.................................................................................................................................................................................................................... 
 لغة الرسالة: اللغة العربية

 هيئة اإلشراف

 التوقيع الوظيفة االسم
   
   
   
 



 المقررات الدراسية المقررة على الطالب

 المقررات التى لم يؤد فيها الطالب االمتحان م التقدير المقررات الدراسية التى درت بنجاح م
     
     
     
     

 لبحث:الجهة التى يقوم فيها الطالب با
 السيد أ.د/ وكيل كلية التربية للدراسات العليا والبحوث.

علـــى  102أتشـــرا باطةابـــة بـــلن مجلـــس القســـم وافـــب بجلســـت/ المنعقـــد  بتـــاريخ    /    /    
 الطلب المقدم من الطالب ببيانات/.  رجاء اتخاذ الالزم.

 وتفضلوا بقبول وافر التحية واالةترام.
 102تحريرًا فى:   /    /   

 رئيس القسم

 مراقبة الدراسات العليا والبحوث

 غير مستوفى لشروط التسجيل. مستوفى بمراجعة الطلب والمستندات المرفقة وجد أن الطالب
 

 الموظف المختص
........................................................... 

 المراجع
........................................................... 

 مسجل الدراسات العليا بالكلية
........................................................... 

 
  102تاريخ قرار مجلس الكلية بتسجيل موضوع البحث    /    /  

 102تحريرًا فى    /   /   
 يعتمد

 عميد الكلية

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

 102تاريخ اعتماد مجلس الدراسات العليا والبحوث تسجيل موضوع البحث    /    /    
 الموظف المختص

........................................................... 
 المراجع

........................................................... 
 المراقب

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



 
 جامعة سوهاج

 كلية ..........
 إدارة الدراسات العليا

 
 السيد األستاذ / رئيس شئون العاملني

بالدراسـات العليـا بكليـة  ...........................................................نظرًا لتقدمى للقيد فـى درجـة درجـة/ دبلـوم  
 جامعة سوهاج. -لتربيةا

 أرجو إعطائى البيانات التالية من واقع ملف خدمتى.
 االســــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــم:

 
 

 اســـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــم الوالـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــد:
 

 
 الوظيفـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة:

 
 

ــــــــــــــــــــــــــين بالعمــــــــــــــــــــــــــل: ــــــــــــــــــــــــــاريخ التعي  ت
 

 
ـــــــــــــــــــــــــــاريخ وجهـــــــــــــــــــــــــــة المـــــــــــــــــــــــــــيالد:  ت

 
 

 المؤهــــل وتــــاريخ وجهــــة الح ــــول عليــــ/:
 

 
 التقـــــــــــــــدير العـــــــــــــــام عنـــــــــــــــد النجــــــــــــــــاح:

 
 

 تقـــــــــــــــــــــــــدير مـــــــــــــــــــــــــاد  التخ ـــــــــــــــــــــــــص:
 

 
 د:الموقــــــــــــــــــــــــــف مــــــــــــــــــــــــــن التجنيــــــــــــــــــــــــــ

 
 

ـــم البطاقـــة الشخ ـــية وجهـــة  ـــدورها:  رق
 

 
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــم التليفـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــون:  رق

 
 

  

 وتفضلوا بقبول وافر التحية والتقدير.
 مقدمه لسيادتكم     

 خاتم شعار الجمهورية



 
 جامعة سوهاج

 كلية ..........
 إدارة الدراسات العليا

 
 إقـــــرار

ــــلن الســــيد/  ــــاه ب الحا ــــل علــــى  ................................................................................نقــــر نحــــن المــــوقعين أدن
ال يعمـل بـل     ..........................................بتقـدير عـام  ..........................................)بكالوريوس/ ليسانس( تربيـة عـعبة: 

لن/ فى ةالة التعيـين يرسـل موافقـة جهـة العمـل معتمـد  م لحة ةكومية أو قطاع عام أو خاص، ونضمن ب
 من وكيل وزار  التربية والتعليم المختص.

 وهذا إقرار منا بذلك  
 شاهد ثانى    شاهد أول

 يعتمد

 



 
 جامعة سوهاج

 كلية ..........
 إدارة الدراسات العليا

 
 

 
 إقرار 

 ......................................بالدبلوم المتقدم للقيد   .......................................................................................أقر أنا / 

فــى التربيــة بكليــة التربيــة بقةضــار مــوقفى مــن التجنيــد ولــيس لــى الحــب فــى القيــد إال بعــد إةضــار إ بــات 
تاريخ/ يكون ليس لـى الحـب فـى القيـد  تلجيل من التجنيد، وإذا لم أتقدم بالتلجيل المطلوب فى عهر من

  102/   102لهذا العام الجامعى 
     المقر بما فيه     

 
 تحريرًا فى    /    /



 
 جامعة سوهاج

 كلية ..........
 إدارة الدراسات العليا

 
 

 
 إقرار 

ــــلن الســــيد/  ــــاه ب الحا ــــل علــــى  ................................................................................نقــــر نحــــن المــــوقعين أدن
 أو الئحة قديمة بتقدير عام. ..........................................الدبلوم الخا ة فى التربية من قسم: 

ال يعمل بل  م لحة ةكومية أو قطاع عام أو خاص، ونضمن بلن/ فى ةالـة التعيـين يرسـل موافقـة 
 وزار  التربية والتعليم المختص.جهة العمل معتمد  من وكيل 

 وهذا إقرار منا بذلك  
 شاهد ثانى    شاهد أول

 يعتمد

 


