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 جامعة طرابلس

 إدارة الدراسـات العليـا والتـدريب
 

 لتحاق بالدراسات العليااطلب 

 101-02-10 النموذج 

 : _________________القسم  : _________________الكلية

 .الصيف     الربيع    الفصل الدراسي: الخريف         م 00/       00       العام الدراسي: 

 ______________ :اللقب ____________ :الجداسم  ___________ :األباسم  ______________اسم المتقدم: 

 الوطني: ________________________رقم ال   ___/___/______م: تاريخ الميالد   ____________ :الجنسية

 _______________________________الهاتف المحمول: ______________   البريد اإللكتروني: _______

 _______________________________ عنوان جهة العمل: ______جهة العمل: ___________________

 ____________________________________.عنوان السكن الحالي 

    آخرى  متزوج           أعزب:   جتماعيةالحالة اإل

   للدراسة جزئيا   متفرغ     للدراسة ا  ـرغ كليـمتف 

   ةـة دراسيـدون منحـب      بمنحـــة دراسيـــــة  

 .ما لغير الليبين فحسب جواز السفرأ فادة الرقم الوطنيبإرباعيا  حسب ما هو وارد سم يُمأل اال -:مالحظة* 

 :للمتقدمالعلمية  المؤهالت

 مكان وتاريخ الحصول عليه التخصص نوع الشهادة العلمي المؤهل

    الشهادة الثانوية

    ما يعادلهاو أالجامعية  المرحلة شهادة

    (الماجستيـر) شهادة اإلجازة العالية

 غير الليبيين:بالمتقدمين خاص 

 م       /      /        :تاريخ الصالحية   م         /      /        :تاريخ ومكان صدوره   ________________ :رقم جواز السفر

 .______________________________ :عنوان السكن في البلد األصلي   _____________________ :نوع اإلقامة

 ____________________________________. :عنوان السكن الحالي

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

_____________ __________بقسم: ________ العليا االنخراط ببرنامج الدراسات أفيدكم بأنني أرغب في

 ،( إلجازة الدقيقة )الدكتوراها   __________________ وذلك لنيل درجة اإلجازة العالية )الماجستير(تخصص: 

ع طلأ نأوم 00/      00    :للعام الدراسي ___________ :مع بداية فصل بها  لتحققبولي أن أفي حال أتعهد و

 .نصوصهالتزم بما جاء في أوج الدراسات العليا بداخل ليبيا على القوانين واللوائح المنظمة لبرام

  م00/      /          التاريخ  _____________التوقيع __   ___________________________ :الطالباسم 

1-0 
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 جامعة طرابلس

 إدارة الدراسـات العليـا والتـدريب
 

 لتحاق بالدراسات العلياإطلب 

 101-02-10 النموذج 

 _________________________________لتحاق بالدراسات العليا للمتقدم: انموذج طلب  يتبع

 :القسم العلميتوصية 

 لتحاق ببرنامج الدراسات العليا الواردة باللوائح النافذة وما تقدم من بيانات تقرر:بعد االطالع على شروط اإل

 .الدراسات العليا بالقسمبرنامج قبول المعني ب  

 استدراكية.مقررات ات العليا بالقسم بشرط اجتيازه لقبول المعني ببرنامج الدراس  

 .استيفاء شروط النقلبعد  مجلس الكليةقبول المعني ببرنامج الدراسات العليا بالقسم بقرار نقل من   

 تية: ________________________، وذلك لألسباب اآلالدراسات العليا بالقسمبرنامج عدم قبول المعني ب  

_______________________________________________________________________. 

 رئيس لجنة الدراسات العليا بالقسم

 _______________________:_سماال

 التوقيع:________________________

 التاريخ:________________________

 
 رئيس القسم

 :________________________سماال

 التوقيع:________________________

 التاريخ:________________________

 

 

 يعتمد

 مدير مكتب الدراسات العليا والتدريب بالكلية

 :________________________سماال

 التوقيع:________________________

 التاريخ:________________________

 

 لى:نسخة إ

 .بالقسم ملف الطالب -1

              بالكلية.لدراسات العليا والتدريب ا مكتب -0

        0-0 


