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 وكيل الكلية للدراسات العليا والبحوث يعتمد ،،،               

 عميد الكلية
 جبهؼخ ــــــــــــــــــــــــ                                    هحظْس

 اسزوبسح اسزطالع سأٓــــــــــــ                      كليخ / هؼِذ ــــــــــــ

 اداسح  ــــــــــــــــــــــــ

االسم بالكامل ) رباعياً (   ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  اسم الشهرة  .1

 ــــــــــــــــــــــــ

االسم باللغة االتينية  .2

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

 

 
 صْسح الوششح
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تاريخ الميالد          /       /                                                محل الميالد  .3

 ـــــــــــــــــــــــــــــــ

الديانــــــــة                             سية ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالجن .4

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــ

المؤهل الدراسى وتاريخ الحصول عليه  .5

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

الوظيفة الحالية ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ الدرجة او الفئـــة  .6

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

محل االقامة الحالي بالتفصيل  .7

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

رقم التليفون ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ رقم المحمول  .8

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

الحالة االجتماعية  .9

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

الغرض من استطالع الرأى  .11

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

الجهة المسافر اليها المرشح ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ التاريخ المحدد للسفر  .11

 ــــــــــــــــــــــــــــــ

أسباب السفر  .12

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

السفرية السابقة وتاريخها  .13

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

اسم الزوج ) للسيدات(  .14

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

وظيفة الزوج ) للسيدات(  .15

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

يًا وتاريخ ميالده اسم الوالد رباع .16

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

وظيفة الوالد حتى ولو كان متوفيًا  .17

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

رقم الموافقة السابقة وتاريخها ) ان وجدت (  .18

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

توقيع المرشح                          211تحريرا فى           /   /    

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

 السيذ االسزبر / هذيش ػبم االداسح الؼبهخ لالسزطالع ّالوؼلْهبد

 سجبء الزفضل ثبثذاء الشأٓ

 سقن الصبدس ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ      هذيش شئْى الؼبهليي

 خزن شؼبس الجوِْسيخ                                                                            200الزبسيخ      /     / 

 

 



  

 

      35516( ص.ب: 050)2245758 – 2244690فاكس :    2244403/2245758/2244105/2246179جامعة المنصورة   ت:  –كلية الهندسة 
 

 

 االداسح الؼبهخ لالسزطالع ّالوؼلْهبد

 /          /                                                                            الوذيش الؼبم 141سقن الصبدس : 

 20الزبسيخ     :           /         /  

 

 سهحظْ

اليجْص ًضع اّ شغل ُزا الفشاؽ ّرؼزجش االسزوبسح الغيَ ثذًَّ                                               اًظش 

 خلفَ

 رؼليوبد رحشيش ُزٍ االسزوبسح

رحشس ُزٍ االسزوبسح ثوؼشفخ إداسح شئْى الؼبهليي ّرلك ػي كل هششح للزؼييي اّ هٌزذة للزذسيس  .1

الس ًسخ هلصقًب ػلٔ كل ًسخخ هي الضالس صْسح فْرْغشافيخ أّ هششح للسفش للخبسط هي ص

حذيضخ للوششح سْاء كبى الوششح هْظفًب أّ طبلجًب، ّرؼزجش إداسح شئْى الؼبهليي أّ إداسح الجؼضبد 

 ثبلٌسجخ ألػضبء الجؼضبد ّاالجبصاد الذساسيخ هسئْلخ ػي كل هب يشد ثِب هي ثيبًبد .

 صبس ّرؼزوذ ّرخزن ثخبرن شؼبس الجوِْسيخ. روأل جويغ الجيبًبد ثبلكبهل دّى اخز .2

الؼبئلخ( ثبللغخ  –اسن الجذ  –اسن الْالذ  –رْضح الجيبًبد الخبصخ ثبالسن سثبػيب )اسن الوششح  .3

الؼشثيخ، ّاللغخ الالريٌيخ، ّرحشس أسوبء األجبًت كبهلخ ثبلحشّف الالريٌيخ ّهزشجوخ الٔ اللغخ 

 الؼشثيخ.

 ٓ يقين فيَ الوششح ّيزْاجذ ثَ هؼظن الْقذ. يقصذ ثوحل اإلقبهخ الؼٌْاى الز .4

 يشاػٔ ػٌذ هلء ثيبى الغشض هي اسزطالع الشأٓ اآلرٔ :  .5

 ارا كبى الغشض هي اسزطالع الشأٓ ُْ الزؼييي رْضح الْظيفخ الوششح لِب . - أ

ارا كبى الغشض هي اسزطالع الشأٓ ُْ السفش يْضح الجِخ الوسبفش اليِب ّالزبسيخ الوحذد   - ة

 السفش .للسفش ّأسجبة 

رؼزجش ُزٍ االسزوبسح ثوضبثخ الخطبة الصبدس هي إداسح شئْى الؼبهليي الزٔ حشسد االسزوبسح  .6

 ّلزلك يكزت ػليِب سقن الصبدس ّربسيخَ فٔ الوكبى الوخصص لزلك. 

رشسل االسزوبسح ثبلجشيذ الوسجل أّ هغ هخصْص إلٔ اإلداسح الؼبهخ لالسزطالع ّالوؼلْهبد قجل  .7

ْػيي ثبلٌسجخ للزؼييي أّ االًزذاة للزذسيس ّثضالصخ أسبثيغ ثبلٌسجخ للسفش للخبسط الوْػذ الوقشس ثأسج

. 

 رشاػٔ الذقخ فٔ إصجبد الجيبًبد ّثخظ ّاضح حيش رؼزجش ُزٍ االسزوبسح ّصيقخ سسويخ.  .8

       

 


