
 
 

 
 طلب التحاق

 

 السيد األستاذ الدكتور / عميد كلية التربية الرياضية للبنين ببنها 
 تحية طيبة وبعد ،،،

 

 ………………………………………………………………………/مقدمه لسٌادتكم الدارس 

 
 المؤهــــــــــــــــــل سنة التخرج الكلٌة الجامعة التقدٌر

     
 
 

(       …………………علتتتتتح ةلنبتتتتتلات  للم ةتتتتتتل  ةل لاتتتتتل    بلتتتتتت  ألتتتتتن س  تتتتتا تتتتتتالمناف ةلناتتتتت ف  لل  ة  تتتتتت   
ف علتتتح أا أن بتتتم  ل فن تتتلف  تتتت ةلم ةتتتت   باتتت    ن تتت  فتتتت   ب تتت    عتتتا 022/    022لل تتتلف ةلعتتتل  ت    

%  ا م  س ا        أا   أففت لف ات ق لت ة لنبلق  م ةت  ةلم ع  ةل ل ا  ةل ن مف إلابل  ت أ  عل    57
 أخ  .

 بول فائق االحترام،،،وتفضلوا بق
 ……………………………………………:اسم الدارس  

 ……………………………………………: رقم البطاقة
 ……………………………………………: الوظــيفة
  ………..……………………………………:التوقيــع

 تعهد 
أتعهد بتسديد الرسـوم السسـتة ة  ـو سوأـد أق ـا       /      /         ـو ةالـة السوا  ـة أمـ  ا لتةـاب وا   يعتبـر  

 مب ا لتةاب  غيًا .ط
 ……………………………………………:اسم الدارس   

 ……………………………………………: رقم البطاقة
 ……………………………………………: الوظــيفة
 ………..……………………………………:التوقيــع

 رد الكلٌة
 
 
 

 عمٌد الكلٌة                                    
 

     إسالم 



 
 
 

 ٌا استمارة التحاق بالدراسات العل
  دكتوراه  تٌرسماج  دبلوم

 

 02/    02العام الجامعً     

 ………………………………………………………………………………إسم الطالب رباعٌاً : 

 ………………………………………………………………………………إسم الوالـد رباعٌاً : 

 …………………………………محل المٌالد:  ………………………………… تارٌخ المٌالد:

 ………………………………………: الدٌانة  ……………………………………الجنسٌة : 

 …………………………….…………………………………………………الوظٌفة وعنوانها : 

 ..……………………………………………………………………………عنـــــوان الســـــكن : 

 ……...…………………… تلٌـفـون الســكن : ………………………………تلٌفون العـمل : 

 ..…………………………………………………………………………الموقـف مــن التـجنٌد : 

 الدراسٌة المؤهالت 

 المؤهل الدراسً 
تارٌخ 

الحصول 
 علٌه

 الجامعة الكلٌة

 التقدٌر العام

السنة  مادة اختٌاري
 النهائٌة

السنوا
ت 

 األربع

دبلوووووووم المعهوووووود العووووووالً للتربٌووووووة 
 الرٌاضٌة 

 أو بكالورٌوس التربٌة الرٌاضٌة 

      

       دبلوم الدراسات العلٌا 

       الماجستٌر 

 رئٌس القسم                 القسم بتارٌخ   /   /    وافق مجلس

                      ………… 

 

وكٌل الكلٌة للدراسات               وافق مجلس الدراسات العلٌا بتارٌخ    /      / 
 العلٌا والبحوث 

         …………………… 

 
 وافق مجلس الكلٌة بتارٌخ

                                   
 

 عمٌد الكلٌة  
 

     إسالم 
 

 

 
 

  ورة
 دسغة



 
 
 
 
 
 
 

  
 بٌان حالة طالب متقدم لاللتحاق بالدراسات العلٌا مرحلة )                   (

 م022/     022العام الجامعً    

 /         /            تارٌخ المٌالد :   …………………………………………………إسم الــدارس  : 

 ………………الجنســٌة :     ………………………………….……………عنوان الدارس : 

 المؤهالت الحاصل علٌها الدارس 

 التخصص التقدٌر المؤهل م
سنة 
 التخرج

 الجامعة الكلٌة

       

       

       

       

 
 بٌانات عن العمل وموافقة جهة العمل 

 …………………………………………………………………………………:  جـــهــة الــعـــمـــل

نوع العمل ومدة الخبرة : 
…………………………………………………………………………………  

 ......………………………………...... وعنوانها : ………………………………تــــشــــــهــــــد  : 

 ………..……………………......       ٌعمل بها بوظٌفة : ……………………………بـــأن الســـــٌــــد : 

 وذلك اعتباراً من :       /      /      

لمنه  للم ةتل  ةل لال  الا  ةلن  ا  ةل ال ا  لل فاا   فبل     لفع لم  ةل صلب   ا إلنبلق تا
  ةلنف غ ثالث  أالف أت  عاًل . 

 رئٌس المصلحة    مدٌر شئون العاملٌن 



 
 
 
 
 
 

  02/     02استمارة دارس متقدم لاللتحاق بمرحلة الدكتوراه للعام الجامعً     
 

 ………………………التخصص:  ……………………….…………………… إسم الدارس:

 …………………………الدٌانة :  …….…………………القسم المسجل علٌه بالماجستٌر : 

 ………………………….…………………………………………موضوع رسالة الماجستٌر : 
………………………………………………….…………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………….. 
……………………………………………………………………………………………………….. 
……………………………………………………………………………………………………….. 

 اختٌاري الماجستٌر :
1-  ………………………………………… .. 0-  ………………………………………….. 

 ٌعقد االمتحان التأهٌلً للمتقدمٌن لاللتحاق بمرحلة الدكتوراه فى المجاالت اآلتٌة :

 )يةتوي أم  السواد األساسية سن ناةية السفهوم والسبادئ العاسة(المجال العام  -1

 )يةتوي أم  النواةو التخ  ية الدقي ة وسدي تعسب الست دم  يها وسفهوسه وت ور  لها(ال التخصصً المج -0
)يةتوي أم  العموم التو ترتبط ارتباطًا سباشرًا أو غير سباشر بالسجال العام أو التخ  و( المجال المرتبط  -3

 وبٌانها كما ٌلً :
 التربية وأمم النفس الرياضو وأمم ا جتساع الرياضو .-  ة.  مسفة وسناهج التربية الرياضي -
 الترويح الرياضو .-    اإلدارة الرياضية .-
  سيولوجيا الرياضة .-    التدريب الرياضو .-
 السيكانيكا الةيوية    السجال الرياضو .-  التربية ال ةية وال ةة الرياضية.-

 
 
 

 ن السرتبط :السواد التو يؤدي  يها الطالب ا ستةا
  التوقٌع  المرتبط

 

  التوقٌع  التخصص
 ٌعتمد ،،،         

  عمٌد الكلٌة        

أم  الست دم لالستةان التابع ل سم نظري أن يختار السرتبط سن أةد األقسام التطبي ية 
 ار السرتبط سن أةد األقسام النظرية بالكمية .بالكمية والتابع ل سم تطبي و يجب أن يخت



 
 

 
  
 

 السٌد األستاذ الدكتور / عمٌد كلٌة التربٌة الرٌاضٌة للبنٌن ببنها 
 تحٌة طٌبة وبعد ،،،

 

بالدراسوووات العلٌوووا مرحلوووة  قبوووولىأرجوووو مووون سوووٌادتكم التكووورم بالموافقوووة علوووى 
 على أن ٌكون :  02/      02راه( للعام الجامعً       )الدكتو

 (………………………………………)    اختٌاري التخصص -
 (………………………………………)    اختٌاري المرتبط -
                ( ………………………………………)  عام   ماجستٌر حٌث أننً حاصل على -

 (000000000000000000(         شعبة) 2222222222222222222222)تخصص 

 

 ولسٌادتكم جزٌل الشكر 
 مقدمه لسٌادتكم     

          
(………………………………………) 

 
 

 
   

 
 



 

  ………………………………………………………اسم الطالب رباعٌاً : 
 ……………: رقم البطاقة

 …………………………………محل المٌالد:  ………………………………… تارٌخ المٌالد:

 ……………………………………………………………………………………عنوان السكن : 

 ………………………………………………………………………………………جهة العمل : 

 …………………………… تلٌـفـون الســكن : ………………………………تلٌفون العـمل : 

 …………………….…………………………………………المؤهل و تارٌخ الحصول علٌه : 

 الدبـــــــلوم

 ….………..…………………………………………………………………سنة وحالة القٌد : 

 ..…………………………………………………………………………………………األعذار : 

 …………………………………………………………………………………………التخصص : 

 ………………...…………… مجلس الجامعة : ….……………………………مجلس الكلٌة : 

 ….…………………………………تارٌخه :  ….……………………………رسم البراءة : 

 ….…………………………………تارٌخه :  ….……………………………رسوم دراسٌة :

 ……………………………………………………………………………تارٌخ الحصول علٌه : 
 المـــاجــســتــٌـــر 

 ….………..……………………………………………………………………سنة وحالة القٌد : 

 ..…………………………………………………………………………………………األعذار : 

 …………………………………………………………………………………المواد اإلختٌارٌة : 

 …………………………… مجلس الجامعة : ….……………………………مجلس الكلٌة : 

 ….…………………………………تارٌخه :  ….……………………………رسم البراءة : 

 ….…………………………………تارٌخه :  ….…………………………رسوم دراسٌة : 

 ……………………………………………………………………………تارٌخ الحصول علٌه : 

 …………………………………………………………………………………موضوع الرسالة : 

……………………………………………………………………………………………………….. 

 لدكتوراه ا

 ….………..……………………………………………………………………سنة وحالة القٌد : 

 ..…………………………………………………………………………………………األعذار : 

 …………………………………………………………………………………المواد اإلختٌارٌة : 

 ………………...…………… مجلس الجامعة : ….……………………………مجلس الكلٌة : 

 ….…………………………………ه : تارٌخ ….……………………………رسم البراءة : 

 ….…………………………………تارٌخه :  ….…………………………رسوم دراسٌة : 

 ……………………………………………………………………………تارٌخ الحصول علٌها : 

 …………………………………………………………………………………موضوع الرسالة : 

……………………………………………………………………………………………………….. 

 



 
 

                                                                
 
 
 
 
 

 بطاقه رغبات وإعالن
 

 

   /أسم الطالب 
حٌث  0211/0210الدكتوراه للعام الجامعً  تأهٌلًارغب فً االلتحاق المتحان  

                (   ……………………) عام   ماجستٌرأننى حصلت على  
 (000000000000000000شعبة) (  2222222222222222222222)تخصص 

 على أن يكون :
 (…………………………………)  المتحان التأهٌلً التخصصماده  اختٌاري -
 (………………………………………)  المتحان التأهٌلً  المرتبط ماده اختٌاري -

علما بأنه سٌتضمن امتحان ماده التخصص سؤالً باللغة األجنبٌة )اإلنجلٌزٌة(وٌتطلب 
    أجابته بنفس اللغة  

 
  ا فٌه موقع بمال                

          
(………………………………………) 

 
 

 
 


