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الرقم القوم  

رقم جواز السفر

وج              أخرى:   الحالة االجتماعيةذكر           انث  :النوع ز أعزب              مت 

:المحافظة:مكان الميالد:تاري    خ الميالد
:الوظيفة:الجنسية

:السنة :آخر مؤهل علم  
:التقدير:مصدر الحصول عليه

زكية العلمية  :سنة الحصول عليهايوجد                     ال يوجد:                 الت 
:مصدر الحصول عليها

ورة :اسم من يمكن االتصال به عند الضز
:جوال:هاتف

:عنوان المراسلة
:جوال:هاتف

  
ونز يد اإللكت  :التر
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  المرحلة 
فية          :االلتحاق بهاالث   أرغب فز دكتوراه   تر دبلومة عليا           ماجستبكالوريوس          تزكية شر

  هذا الطلب صحيحة بأن أقرأنا الموقع أدناه 
  أرغب ة، وأنها مطابقة للحقيقالمعلومات الث   وردت فز

وأنز
  أكاديمية العقيدة المض 

  االلتحاق بالدورات العلمية ومقرراتها المخصصة لكل مرحلة فز
.يةفز
.................................................  :التوقيع............................................................................:االسم

:األصبع اإلبهام من الكف األيمنبصمة 

I حاقطلب الت 



........................................................:التوقيع.........................................................................................        :االسم

:  األصبع السبابة من الكف األيمنبصمة 

أكتب العبارة التالية بخط يدك

ه،خي  منيقدمهما عىلمشكورا اإلنسانكانإذا  ألنهوالثناءللمدحمستوجبا وكانلغي 
ل فكيفه،غي  عىلحرصا الخي  فعلولكنهشخصه،عىلتعود لمصلحةل ذلكفعل
  خلقهعىلهللافضلإىلالعاقليتنبه

أل وعطائه،رزقهبوإمدادهمبإيجادهمانفرادهف 
  بذلكواإلقرار والثناءوالمدحوالشكر الحمد يستوجب

  اإلنسانعىليمر وقتكلف 
ف 

  الحمد ولهتصبحونوحي   تمسونحي   هللافسبحان)،البتالء دار 
لسماواتاف 

.(تظهرونوحي   وعشيا واألرض
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I حاقطلب الت 

لتحاقسجل العبارة التالية بالصوت والصورة وأرفق ملف الفيديو بطلب اال

  أرغب-الدولةاسم-دولةمن-رباع  االسم-الطالبأنا
اموأتعهد -الدرجةتسمية-بدرجةااللتحاقفز ز بااللت 

  المخصصةومقرراتها العلميةبالدورات
وطها وعىلالمضيةالعقيدةأكاديميةفز .مقررةالوقواعدها شر





 

 :الدرجات العلمية التي تمنحها أكاديمية العقيدة المصرية 

 درجة التوجيهية: .1

يمكنه  األكاديميةوبعد حصوله على درجة التوجيهية من  ،للذين لم يحصلوا على درجة الثانوية أو ما يعادلها هيو

لوم درجة دبكمل يست ويمكنه أيضا أن ،اإلسالمية التابعة لألكاديميةااللتحاق بدرجة البكالوريوس في كلية العقيدة 

 .الماجستير والدكتوراه دون الحاجة إلى الدرجة التأصيلية درجة بعدهاوالدراسات العليا 

 درجة البكالوريوس: .2

 هابعدوالدراسات العليا دبلوم التخرج االلتحاق بدرجة  على الثانوية العامة وما يعادلها، ويمكنه بعدهي للحاصلين و

 .الماجستير والدكتوراه دون الحاجة إلى الدرجة التأصيلية درجة

 درجة دبلوم الدراسات العليا: .3

للحاصلين على درجة بكالوريوس أو ليسانس أو  من أكاديمية العقيدة المصرية درجة البكالوريوسهي للحاصلين على و

من الكليات الشرعية واألدبية شريطة الحصول على الدرجة التأصيلية من أكاديمية العقيدة المصرية، وكذلك يمكن 

الليسانس من غير الكليات الشرعية واألدبية كالطب والهندسة والعلوم وغير ذلك للحاصلين على درجة البكالوريوس أو 

لى درجة ع يشترط حصولهلجنة القبول في األكاديمية وكذلك االلتحاق بدرجة دبلوم الدراسات العليا بعد استكمال ما تراه 

 التأصيل من أكاديمية العقيدة المصرية.

 درجة الماجستير: .4

هي للحاصلين على درجة دبلوم الدراسات العليا من أكاديمية العقيدة المصرية أو للحاصلين على درجة دبلوم الدراسات و

 العليا من التخصصات الشرعية واألدبية بعد حصوله على درجة التأصيل من أكاديمية العقيدة المصرية.

 درجة الدكتوراه: .5

ات التخصص يمية العقيدة المصرية، أو للحاصلين على الماجستير فيهي للحاصلين على درجة الماجستير من أكادو

 يل من أكاديمية العقيدة المصرية.الشرعية واألدبية بعد حصوله على درجة التأص



 

 

 رسوم الدراسة باألكاديمية: 

 

 بالشهور مدة الترم األمريكي الترم بالدوالر المصريالجنيه الترم ب عدد الترمات المرحلة

 8-4 150 1500 2 درجة التوجيهية

 6-4 200 2000 8 ريوسوبكالالدرجة 

 6-4 400 4000 4 دبلوم الدراسات العليا درجة

 6-4 200 2000 4 التأصيلدرجة 

 6-4 600 6000 4 ماجستيرالدرجة 

 6-4 800 8000 4 الدكتوراهدرجة 

 
  


