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 الشخصية  ةاستماره المقابل

 لطالب المرشحين للقبول بكليه التربية ل
 2023-2022للعام الجامعى  

 
 

 ...................................................................... ......./ةاسم الطالب
                            طفولة  : الشعبة

 
                                                                                                                                       
 

 ئق غير ال      ق           الئ
     

 
 :    الطالقه اللفظيه-
 سالمة النطق ومخارج الحروف والكلمات -
 ة ومتابعة االحداث الجاريةالمعلومات العام-
 المظهر العام -
 مزاجية والنفسيةال ةلالحا-
 ذكر( .......................................... العيوب الخلقية)ت-
 

     ق                 غير الئقالئ                      -:قرار اللجنة
 اللجنة: أعضاء

 . التوقيع...................................    .االسم:.................................-1
 التوقيع....................................   .......... االسم:........................  -2
 التوقيع.................................... ......االسم:.............................. -3

 اللجنة: رئيس
 ........... ...............توقيع.......... ال       ........االسم:..........................

 
 
 
 

 

 -نب المقابلة:جوا 

 
صورة شخصية 

 ة للطالب
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    الطبينتيجة الكشف 
 
 

 ... :......................................................ةاسم الطالب 

 حدة النظر:......................................................... 

 

 ىالعين اليسر         ن اليمنى عي ال                    

 ..................... ....................             نظار:بدون م

 ..................... ....................                  رلمنظابا

 ......................................................................     القلب:

 ...................................................................... :    الصدر

 ................................................. نتيجة فحص االشعة: 

 . ...................................................................... اللياقة:

 

 2022/         /              -: الطبيخ الكشف ري تا

 مراقب الشئون الطبية           طبيب المراقبة                ة    طبيب المراقب 

    ...................     .................   ....       ...................................    

 

 

 اإلسكندرية جامعة 

 ة مراقبة الشئون الطبي 

 كلية التربية الشئون التعليمية    ب إدارةالسيد مدير 

 ية لحاق بالكلاللت  ًقا الئ   تووجد طبيا تفحص قد......................................../ةالطالب 

    2022/              بتاريخ:                     /     

   (  مراقب الشئون الطبية )                                                                      

.......................................               

 
 
 
 

 
صورة شخصية 

 للطالب 
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  تحاق بكلية الرتبيةال طلب     

 دقة بكلة البيانات كتاب

 

 ىالقوم قملر...............................)طبقا لشهادة ميالد ا......................................../ةاسم الطالب

 .......... سجل مدنى......................دار البطاقةتاريخ اص....................................../ةالبالرقم القومى للط

 ....................................................................................................................:اإلجنليزيةاالسم باللغة 

 :ةللطالب صىالشخ االمييل

 انة/................................... الديسية/......................اجلن....النوع/.....

 .....................ة امليالد/جه                                      //                    :تاريخ امليالد

 ..................................................................اسم وىل االمر/.....

 ...............................................وظيفة/.......م القومى:.......................................................................رقال

 ....................................................../وظيفة ........................................................./اسم االم

 .............................................العنوان الدائم للطالب/.........................................................

 .................................................للطالب/..................................................... اىلحلالعنوان ا

 ..............رقم تليفون املنزل/.......................... .......................................رقم املوبايل/.....

 /املستوى ويةبجمموعة الثان                                                      /املستوى انويةبدون جمموعة الث

 درجة املستوى الرفيع/                                                                         دة املستوى الرفيع /ما

 ...................رة التعليمية /...........................احملافظة......اسم املدرسة/...........................................االدا

 

 نيحملولخاصة بالطالب ابيانات 

 ...........................جامعة/............................اسم الكلية احملول منهاالطالب/..................................

 ...............القسم...........    .................. الشعبة..........................الفرقة/...................

 ةتوقيع الطالب                       

 

                        

 

 حاقب االلتلات مع طقمرف

 

 صورة من شهادة ميالد الطالب  --3       صورة الرقم القومى لالب-2                    ةقومى للطالبصورة الرقم ال-1

  عامةالصورة الثانوية -5                                           صورة شخصية-4 

 2022/      حتريرا فى                 / 
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 لعملية التربية ا

 

 2023-2022   لعام الجامعى  ل     بطاقة التربية العملية

 .... ال/........................................................مكا ةاسم الطالب 

   المستوى االول   شعبة طفولة

 .. ................................................وان السكن اثناء الدراسة/....................ن ع

 .................................................................... /السكن اثناء الدراسة منطقة

 صحيحة وكاملة البيانات الموضحة بعاليهقر بان ا

 ة توقيع الطالب 
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 نقديةاذن توريد 

 

 2022االسكندرية فى        /       /  

 ولة(فط ةشعباملستوى االول     ) كلية الرتبية          

 ........................................................................................./ةم الطالباس

 (قط الغريمائة جنيها فجنيه مصرى  )100غ/ ملبلا

 ختصاملوظف امل

 

 

 

 

 

 

 

 

 نقديةاذن توريد 

 2022االسكندرية فى        /       /  

 ولة(فط ةشعباملستوى االول     ) رتبية          كلية ال

 ........................................................................................./ةاسم الطالب

 (مائة جنيها فقط الغريجنيه مصرى  )100غ/ املبل

 ختصاملوظف امل

 

 


