التاريخ 0

جامعة االندلس
للعلوم والتقهية

/

02م

/

املرفقاث.......................0

رئاست اجلامعت

املرجع (

عمادة الدراساث العليا والبحث العلمي

)

طلب التحاق بالدراسات العليـا

 إرشــادات:

صورة حديثة
ملونة

 يرجى كتابة المعمؽمات بخط واضـح وبدقة.ُ -يدمػ الطمب معبأ مع الؽثائق المطمؽبة في ممف إلى مدجل الدراسات العميا.

 .1المعمؽمات الذخرية:
-

االسػ الكامل بالمغة العربية:

االسػ االول
-

اسػ األب

المقب

اسػ الجد

االسػ الكامل بالمغة اإلنجميزية (حدب جؽاز الدفـر) :

Last Name

Grandpa Name

Father Name

First Name

الجنس  :ذكر  أنثى  ،الحالة االجتماعية  :متزوج  أعزب  ،الجندية...............:
تاريخ الؽالدة ، ................:مكان الؽالدة :المحافعة ............... :المديرية ............... :المنطقة............ :

البطاقة الذخرية اإللكترونية (لميمنييؼ) :رقمها ...................................... :تاريخها ....................... :مكان إصدارها:

 .....................جؽاز الدف ر (لغير اليمنييؼ) :رقػ الجؽاز ...........................................:
تاريخ اإلصدار  ............... :تاريخ االنتهاءـ  .................. :رقػ اإلقامة ............ :تاريخ اإلقامة:

 ....................................تاريخ انتهاؤها ...................... :مكان صدورها............... :

عنؽان اإلقامة الحالية  :المحافعـة ..................... :المديرية ..................... :المدينــــــة ...................... :الذـــارع:
 .....................................................المنطقة............... :

رقػ الهاتف الجؽال ........................... ....:رقػ الهاتف الثابت ألحد األقرباء........................................

البريد اإللكتروني....................................................................................................... :

 .2البيانات االكاديمية الخاصة بطمب التدجيل :

أ-

الفرل الدراسي ...........:العام الجامعي .............:التخرص المطمؽب االلتحاق به........................... :

ب -الدراسات الدابقة والمؤهالت العممية لمطالب:

 )1درجة البكالؽريؽس  :اسػ الدولة .................:الجامعة ................ .......:الكميـــــــــة ....................:اسػ

التخرص ......................................:التقدير العام ...............:المعدل العام ................:تاريخ الحرؽل عمى
البكالؽريؽس.............................:

 )2درجة الدبمــــؽم :اسػ الدولة ..................:الجامعة .......... ............:الكميـــــــــة .........................:اسػ

التخرص ......................................:الت قدير العام ...............:المعدل العام ................:تاريخ الحرؽل عمى
الدبــمـــــــؽم................................:

 .3الؽضع الؽظيفي:

غير مؽظف

مؽظف ،مدمى الؽظيفة  .............. :مكان

الؽظيفة..............:

 .4إقرار طالب االلتحاق :
أقر أن جميع المعمؽمات الؽاردة في هذا الطمب صحيحة ،وإذا تبيؼ عكس ذلغ أتحمل كافة التبعات القانؽنية المترتبة عمى ذلغ ومنها إلغاء
قبؽلي وفقدان حقي بالمطالبة بالرسـؽم التي دفعتها.
اســـػ الطالب ......................................... :تؽقيعه ....................... :التاريخ.................... :

الصفحة  1من 2

دراسات .ع – ن - 10-م1

التاريخ 0

جامعة االندلس
للعلوم والتقهية

/

/

02م

املرفقاث.......................0

رئاست اجلامعت

املرجع (

عمادة الدراساث العليا والبحث العلمي

)

بيانات تعبئ مؼ قبل مختري الدراسات العميا
تؽصية مجمس القدػ العممي

مقبؽل

غير مقبؽل

الــمــؽاد االستدراكية المطمؽب دراستها لمبرنامج
الرقػ

رقػ المــــادة

اســــــــــــــــــػ المــــــــــــــــــــادة

1
2
3
4
5
6
7
تؽقيع رئيس القدػ العممي...................... :
تؽصية مجمس الكمية

التاريخ ...................... :
مقبؽل

تؽقيع عميد الكمية..................... :
قــرار مجمس الدراسات العميا
تؽقيع عميد الدراسات العميا ..........................................

غير مقبؽل

التاريخ ................... :
مقبؽل

غير مقبؽل

التاريخ ........................... :

تعبأ مؼ قبل الطالب بعــد صــدور قرار قبؽله في الجامعة
اسػ الطالب

الصفحة  2من 2

البرنامج الذي ُقبل فيه
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