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إقــــرار

........................................................................................................................../أقرأنا

:  يلي بما   م20 /      20     الجامعي العام .....................في لدرجة للقيد المتقدم

بذلك مني إقرار وهذا الدراسية المصروفات استرداد في الحق لي وليس قيدـي إلغاء الكلية لمجلس % ويحق75 الحضور نسبة باستيفاـء ملتزم : بأنني     أوال

، 

انتظامي عدم حالة في بالكلية العليا الدراسات ادرة بإبالغ أقوم .......................وأن بدرجة لاللتحاق التقديم فترة أثناء البالد داخل متواجد بأنني ثانيا:

 ، بذلك مني إقرار وهذا العليا بالدراساـت قيدـي إلغاء للكلية يحق اإلبالغ عدم حالة وفي ، القيد وقف إجراءات التخاـذ للقواعد طبقا مقبول بعذر بالدراسة

مصر جمهورية جامعات في أخري كلية أي أو طنطا ..............بجامعة كلية في سواء أخري جامعية درجة أو دبلوم أي لدراسة مقيد غير بأنني:    ثالثا   

، بذلك مني إقرار وهذا العربية

، بذلك مني إقرار وهذا حاليا إليها المتقدم الجامعية الدرجة بدراسة االلتحاـق لي يسبق لم بأنني   :     رابعا

الجامعة موافقة بعد برغبتي الكلية من ملفي لسحب تقدمي حالة في للكلية سدادها السابق الدراسية المصروفات استردادي جواز بعدم أتعهد كما   :     خامسا

، بذلك مني تعهد وهذا قيدي علي

.   بعاليه ورد ما بكل مني إقرار وهذا

فيه بما المقر

/................................................   االسم                                                

/............................................. التوقيع                                                

العنوان/..................................................                                                

/......................................... القومي الرقم                                                

/    /      في تحريرا                                                

إقــــرار

........................................................................................................................../أقرأنا

:  يلي بما   م20 /      20     الجامعي العام .....................في لدرجة للقيد المتقدم

الجامعة مجلس أقرها والتي المعتمدة الساعات بنظام العليا الدراسات لالئحة المالية لالئحة طبقا وذلك المعتمدة الساعات رسوم بسداد ملتزم : بأنني     أوال

بأي المطالبة في الحق لي وليس قيدـي إلغاء في الحق وللكلية الدراسية المقررات  تسجيل لي يحق ال بذلك االلتزام عدم حالة وفي م26/6/2013 بتاريخ

 ، بذلك مني إقرار وهذا الشأن هذا في نشئ بأي بإخطارـي ملزمة غير الكلية أن كما الكلية من شيء
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 ، بذلك مني إقرار وهذا بالكلية بها المعمول الداخلية لالئحة طبقا المقيدين الطالب علي الكلية ستقرها التي المصروفاـت كافة بسداد سأقوم بأنني ثانيا:

وذلك أسبوعين ولمدة مباشرة القيد باب فتح فترة انتهاء بعد فيه للتسجيـل المتقدم العلمي القسم ومع بالكلية العليا الدراسات إدارة مع سأتابع بأنني:    ثالثا   

المصروفاـت لسداد بالكلية العليا الدراسات إدارة إلي مباشرة سأتوجه القسم من قيدي علي الموافقة حالة وفي عدمه من القسم في قبولي تم إذا لمعرفة

شيء بأي المطالبة في الحق لي وليس الغيا تقدمي يعتبر بذلك االلتزام عدم حالة وفي الكلية تقرها التي المصروفات وكل اآللي الحاسب ودورات الدراسية

 ، بذلك مني إقرار وهذا الشأن هذا في شيء بأي بإخطارـي ملزمة غير الكلية أن كما الكلية من

.   بعاليه ورد ما بكل مني إقرار وهذا

فيه بما المقر

/............................................ـ. /................................................   التوقيع االسم                                               

العنوان/................................................................................                                               

/.....................................................ـ. القومي الرقم                                               

/    /      في تحريرا                                   

استمارة

20/    20   الجامعي ).......................................ـ( للعام الهندسة في الفلسفة  دكتوراه درجة مقررات

................... دراسي فصل

)                          (                        التخصص مادة


