
 

                    ww.flaw.bu.edu.egتاةعوًا وي خالل امىوكع امرسىى منكنيث:  

 (كسه امدراسات امعنيا ةكنيث امحلوق/جاوعث ةٌها)ووي خالل امفيس ةوك عىل صفحتٌا امرسىيث : 

 إدارة امدراسات امعنيا وامتحوث

 وامعالكات امعنىيث وامثلافيث

 
 

 
 

   /  

 ( . 0202-0202)  امجاوعي امعام فى ةامكنيث امعنيا امدراسات كسه ةدةنوم اسىي كيد ةطنب أتلدم ةان أترشف وةعد، طيتث تحيث

 . ةامىوافلث امتفضل ةرجاء . امىطنوةث األوراق طيٍ وورفق

  وتفضلوا بمبول فائك اإلحتزام,,,,,,,,,                                        

 الطالب توليع                                                                                                         

    (..……….………………………………………)                                                       ثالث سنواث . هن أكثز باألوراق التحتفظ والكليت سنويا يتجدد الميد  

 . الوصزوفاث سداد فور العليا الدراساث ادارة الي وتمدم االلتحاق الطلب هع االوراق تزفك

 عويد الكليت  . هزتين فيه أكثز هن رسب الذى بالدبلوم الطالب ليد اليجوس

                                          توليع الووظف

                                                                                    

 بالكامل  اسم الطالب
 

 : هحافظت الويالد  :     /      / تاريخ الويالد بًاىات املًالد

  الرقه القىمى للطالب

 الجنسيت : الديانت :  اجليسًةالدياىة / 

 : التمديز   :     /      / تاريخ الحصول والتقدير  تاريخ احلصىل على درجة اللًساىس

 : جاهعت   : كليت اجلامعة التابع هلاالكلًة التى خترج ميها/

  الدبلىو التى يرغب فى اإللتحاق به

 توليع الطالب:  بأى جامعة إقرار الطالب بعدو قًده بدبلىو دراسات علًا

  وظًفة الطالب

  ان وجد  جهة العنل ورقه التلًفىن

  حمل اإلقامة

  الشخصى للطالب رقه التلًفىن

  طلب إلتحاق بقسم الدراسات العليا

        (    .................................................................. 

 رضـــا عبد الحليـــم عبد المجيـــد  أ.د/
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 رارـــــــإق

- 

حمذمً باالوساق مسخىفاة فً المىاعيذ المحذدة ومه ضمىها مىافمت جهت العمل علً -1

 إلخحالً بالذساست معخمذة ومخخىمت .

 .بطالت شخصيت حذيثت بأوىً ال اعملفً حالت حفشغً للذساست الش اوىً ال اعمل والذم  -2

اء فً الكليت او فً اي الش اوىً غيش مسجل فً اي دسجت علميت أخشي وغيش مسجل فً اي دبلىم سى -3

 جامعت اخشي.

 بلىحت اإلعالواث بالذساساث العليا بصفت دوسيت . المعلىتمخابعت الخعليماث  -4

 االوخظام فً الذساست والمىاعيذ الىاسدة بالئحت الذساساث العليا بالكليت. -5

لبل  فً حالت مطابمت حالخً لكافت المعلىت او فً حالت عذم دفع المصشوفاث الذساسيت -6

المىعذ المحذد وإرا ثبج ان هىان اي اوساق او بياواث غيش صحيحت ، فمه حك الكليت 

 .إلغاء ليذي او حسجيلً فىسًا دون اي إوزاس مسبك 

 املقر مبا فيه
 اسن الطالب :).....................................................(

 ولع الطالب أهاهي ,                                                     توليع الطالب :
 إسن الووظف    :     ( 02)         /           /         التاريخ     :

  توليع الووظف :      


