استمارة رقم ()1
استمارة تقديم للدراسات العليا
الدكـــــــــــــتوراه
تعليمات:
 .1يجب اإلطالع على الشروط واإلجراءات الخاصة بالتقديم للدراسات العليا – قبل الشروع فى
ملئ االستمارة.
 .2يجب تقديم هذه االستمارة مرفقة معها  2صور شخصية.
 .3يجب إرفاق أصل الشهادات وصورة واحدة من كل الدرجات السابقة مع هذه االستمارة.
 .4على موظفي الدولة إرفاق موافقة المؤسسة التي ينتسبون إليها عند تسليم هذه االستمارة.
القسم األول ( يمأل بواسطة مقدم الطلب ):
(أ) تفاصيل شخصية -:
 .1االسم ( :رباعي ) بالمغة العربية .……………….............................................:
بالمغة اإلنجميزية ................................................................ ........................:

الميالد ............................................... ...................................
 .2تاريخ ــ
 .3الجنســــــــية ................................................................................... :
.4المه ـــــــــنة............................................................................................ :
 -5العنــــــوان ........................................................................................
التمفون ..................................:
(ب) السجل األكاديمي :

 .1الدرجات العممية التي نمتها ( بالترتيب التنازلي)

رقم مسمسل
1

الدرجة العممية

2
3
4
( ترفق صور من الشهادات العممية وتفاصيمها)
 -2مقترح الدراسة -:
الدرجة العممية التي ترغب في التسجيل لها:

 .1دكتوراه

الجامعة

التاريخ

 -3مجال الدراسة المقترح (التخصص) ...................................................... :
* القسم .............................................................................................:
الكلية .......................................................................................................:
..
خارجي
* نوع التسجيل  :داخلي
 -4وضح بإيجاز خبرتك العملية السابقة ( إن وجدت ) ...............................................
...............................................................................................................
......................................................................................................
(ج) التفرغ والتمويل -:
 - 1هل بمقدوركم التفرغ الكامل للدراسة ؟ نعم  ............ :ال ..........
 - 2ما هي الجهة التي ستلتزم بتمويل دراستك؟
........................................
.............................................................................
( ترفق شهادة من الجهة المعنية تفيد بهذا االلتزام )
(د) إقرار -:
أنا( االسم )……… ……….............بهذا أقر بأن المعلومات أعاله صحيحة
وإذا تم قبولي طالبا ً بجامعة القضارف ،فسوف التزم بكافة لوائح هذه الجامعة.
التوقيع .………………… :التاريخ …………………… :

القسم الثاني  ( :يمأل بواسطة رئيس القسم المعني ) -:
-1القسم ..……………………………………………………:
-2الكلية………………………………………………………:
-3هل يوصى القسم بقبول هذا الطلب ؟ نعم ………… ..ال…………..
 -4إذا كانت اإلجابة بنعم  ،وضح طريقة الدراسة
أ -بالمقررات ...................................... :
ب -بالبحث ....................................... :
ج -بالمقررات والبحث ............................. :
 -5ما هو الحد األدنى للمعدل التراكمي المطلوب للحصول على الدرجة العلمية المسجل لها - :
..........................................................................
 -6هل مجال الدراسة ( البرنامج ) المقترح يتطلب تفرغا ً كامالً من مقدم الطلب ؟
نعم  .......................................ال .........................................
اجتيازها ( إن
 -7ما هي المقررات التأهيلية التي تشترطون على مقدم الطلب حضورها أو
وجدت)؟
( أ) .................................................................................
(ب) .................................................................................
(ج) ................................................................................
(د ) ................................................................................
(ه ) .............................................................................
(و) .................................................................................
 -8هل إمكانيات القسم والمكتبة كافية لمجال الدراسة ( البرنامج ) المقترح ؟
نعم  ..................................ال ..........................................

 -9إذا كانت اإلجابة بال  ،وضح بإيجاز اإلمكانيات اإلضافية المطلوبة -:
..................................................................................
 -10أذكر أسماء المشرفين األكاديميين
(أ) المشرف األول ...................................................................... :
(ب) الدرجة العلمية(التخصص) ............. ...........................................
التوقيع .................................... .............................................:
(ت) المشرف الثاني .......... ....................................................... :
(ث) الدرجة العلمية(التخصص) .......................................................
التوقيع ................................................................................:
رئيس القسم  ........................ :التوقيع  ...........التاريخ ...........

القسم الثالث ( يمأل بواسطة رئيس لجنة الدراسات العليا بالكلية المعنية )
 -1الكلية ........................... :اسم الطالب .................................................:
الدرجة المسجل لها ................................................................................:
تاريخ إجازة الطلب .................................................................................:
عنوان الرسالة أو البحث المقترح ..................................................................:
المشرف األول ........................................................................................:
المشرف الثاني ........................................................................................:
 -2رئيس لجنة الدراسات العليا بالكلية ...................................................... :
 -3نوصي ( ال نوصي ) بتسجيل مقدم الطلب ( االسم ) .....................................
لدرجة  ...............حسب م ا جاء في اجتماع اللجنة بتاريخ ............................
وذلك لالعتبارات الخاصة اآلتية إن وجدت ( في حالة التوصية بالتسجيل):
.................................................................................................
....................................................................................................
..................................................................................................
توقيع رئيس اللجنة  ..................... :التاريخ ....................... :
القسم الرابع  ( :الستعمال كلية الدراسات العليا)
 -1تاريخ استالم الطلب .............................................................. :
 -2المستندات المرفقة -:
أ………………………………………………………..
ب.......................................................................... -
ج ............................................................................. -
د ..............................................................................-
هـ ............................................................................ -
 - 3الدرجة التي سجل لها مقدم الطلب - :
الدكتوراه:

 -4تاريخ التسجيل ............................................................................... :
 - 4تاريخ بداية الدراسة .............................................................. :
 -6تحديد الفترة الدراسية ( حسب ما هو مطلوب)- :
من  ...................................:إلى ........................................ :
 -7الدرجة العلمية المجازة:
(ج) دكتوراه ...............................................:
 -8تاريخ إجازتها ........................................ :
اسم وتوقيع مسجل الكلية ..............................................................:
قرار كلية الدراسات العليا ..............................................................:
............................................................................................
...............................................................................................
عميد كلية الدراسات العليا  ..........................التوقيع ............................
التاريخ ...... /........ / ... :م.

