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 الشخصية ةاستماره املقابل

 لطالب املرشحني للقبول بكليه الرتبيةل

 2023-2022للعام اجلامعى  

 

 

 .............................................................................اسم الطالب/

 

 الدبى    ا                                    العلمى                                      القسم: 

                               طفولة                                       عليم اساسى     ت                               

 

                                                                                                            

 ئقغري ال      ق           الئ                                                                                                    

 

 

    

  ....................................................................................................................: الطالقه اللفظيه-

 ...........................................................................لكلماتاو فسالمة النطق وخمارج احلرو-

 ...........................................................................ة ومتابعة االحداث اجلاريةاملعلومات العام-

 ................................................................................................................................لعاماملظهر ا-

 احلالة املزاجية والنفسية-

 ذكر( ..........................................العيوب اخللقية)ت-

 

 

 

 

    ق                 غري الئقالئ                                                                                               -:قرار اللجنة

 اللجنة: أعضاء

 االسم:..................................................... التوقيع....................................-1

 . التوقيع..........................................................................االسم:.............. -2

 االسم:..................................................... التوقيع.................................... -3

 اللجنة: رئيس

 ...........توقيع................................ ال....................االسم:..........................

 

 

 

 

  

 

 -جوانب المقابلة:

 
صورة شخصية 

 للطالب 
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   الطيبنتيجة الكشف 

 

 

 ...اسم الطالب:......................................................

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

 

 ى اليمنى          العني اليسرعنيال                                               

 .........................................                بدون منظار:              

 .........................................                                            رملنظا

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

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

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

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

 2022/        /              -: الطيبتاريخ الكشف 

 طبيب املراقبة                                           مراقب الشئون الطبية                    ة          طبيب املراقب

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

 

 

 

 

 اإلسكندريةجامعة 

 مراقبة الشئون الطبية

 كلية الرتبيةالشئون التعليمية    ب إدارةالسيد مدير 

 يةحاق بالكقا      ًًًًًًَ لاللتالئ ووجدياطبص فحقد....الطالب/......................................................

           2022/             بتاريخ:                     /     

  ( مراقب الشئون الطبية )                                                                                                        

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
صورة شخصية 

 للطالب 
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  تحاق بكلية الرتبيةال طلب 

 دقة بكلة البيانات كتاب

 

 ىلرقم القوم...............................)طبقا لشهادة ميالد ا......................................../اسم الطالب

 .......... سجل مدنى......................دار البطاقة..تاريخ اص....الرقم القومى للطالب/................................

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

 :للطالب الشخصى االمييل

 انة/.................................اجلنسية/.............. الدي..........النوع/.........

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

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

 ...............................................وظيفة/.......الرقم القومى:.......................................................................

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

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

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

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

 /املستوى جمموعة الثانويةب                                                      /املستوى انويةبدون جمموعة الث

 درجة املستوى الرفيع/                                 فيع /                                        مادة املستوى الر

 .........اسم املدرسة/...........................................االدارة التعليمية /...........................احملافظة................

 

 حملولنيخاصة بالطالب ابيانات 

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

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

 توقيع الطالب                       

 

                        

 

 حاقب االلتلات مع طقمرف

 

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

  العامة صورة الثانوية-5                                           صورة شخصية-4 

 2022/      حتريرا فى                 / 

 

 



 

 

FACULTY OF EDUCATION                                                                                                                                             هبيكلية الت 

 
 

 

 

   4865671:  فاكس   ، 4871137 – 4840905:   تليفون  اإلسكندرية مصر مكتب بريد الشاطبى
Alexandria – Egypt ,  Tel: 4840905 – 4871137 – Fax: 4865671  

         Alx_education@yahoo.com                                                          : 5من  4الصفحة 

 

 

 

 

 ىطالب املرشحني للقبول بقسم التعليم االساساستمارة رغبات ال

 ......................اسم الطالب/.................................................

 .........ى /    علمى ...............    ادبى...........التعليم االساس

 ..............................................خ ميالد الطالب/........تاري

 .................................النوع/  ذكر ........................ انثى

 ن الطالب/..............................................................................عنوا

 .......................................منزل.........حممول ................ ليفون الطالب  رقم ت

 (           )   علمى رياضة          (           )م علمى علو      (           ): ادبى  شهادة الثانوية العامة 

 معادلة................................... أخرى

 دبىالقسم اال لب   درجات الطا

 الرفيعملستوى مادة ا التاريخ اللغة االجنليزية يةاللغة العرب املادة

     الدرجة

 العلمىالقسم  درجات الطالب   

 الرفيعمادة املستوى  (2 )الرياضيات اللغة االجنليزية املادة

    الدرجة

 (ات االجتماعيةالدراس/   يزيةاإلجنلاللغة / العربية اللغة) لقسم االدبى:ا    غبات الطالب/ر

1-........................................ ............................ 

2- .................................................................... 

3- .................................................................... 

 (اللغة العربية-اإلجنليزيةاللغة   /العلوم/ ت  الرياضا) :العلمىالقسم   غبات الطالب/ر

1-.............. ...................................................... 

2- .................................................................... 

3-........................................... .............. ........... 

4-......................................................... ............ 

 



 

 

FACULTY OF EDUCATION                                                                                                                                             هبيكلية الت 

 
 

 

 

   4865671:  فاكس   ، 4871137 – 4840905:   تليفون  اإلسكندرية مصر مكتب بريد الشاطبى
Alexandria – Egypt ,  Tel: 4840905 – 4871137 – Fax: 4865671  

         Alx_education@yahoo.com                                                          : 5من  5الصفحة 

 

 

 

 نقديةاذن توريد 

 2022االسكندرية فى        /       /  

 ولة(فاملستوى االول     ) ادبى /علمى/ علمى باللغة االجنليزية/تعليم اساسى/ طكلية الرتبية          

 ..................................................................................الطالب/.......اسم 

 مائة جنيها فقط الغريجنيه مصرى  )100غ/ املبل

 ختصاملوظف امل

 

 

 

 

 

 

 

 

 نقديةاذن توريد 

 2022االسكندرية فى        /       /  

 ولة(فلغة االجنليزية/تعليم اساسى/ طستوى االول     ) ادبى /علمى/ علمى بالاملة          كلية الرتبي

 اسم الطالب/.........................................................................................

 مائة جنيها فقط الغريجنيه مصرى  )100غ/ املبل

 ختصاملوظف امل

 


