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  Form No: 02 – 04 – 21منظومة الكلية                                                    ادخال بيانات طالب في (21)نموذج 
.... ........................القسم:..... ............................. رقم القيد:.............................رباعي:........................................................ االسم

 ريف خ  -صل الدراسي:  ربيع  الف م 20.......:.. سنة االلتحاق بالدراسة  ....................-............./......../..تاريخ ومكان الميالد:....

 ..................................مدني:لارقم السجل .. ..........رقة العائلة:.......................رقم و.........الوطني:........................................الرقم 

 09.......-............-.....:..........الهاتف . رقم................................رقم البطاقة الشخصية اوجوازالسفر: ... ........الجنسية: .....................

..........  .عية:.....االجتما ةالحال.....................بلدية:ال............المحلة:..................................................@..االلكتروني:.................... البريد

 ................قرابة:.....لا صلة........................................................اسم ولي االمر:.......... .................اسم االم ثالثي:......................

 09.......-............-..............:.رقم هاتف ولي االمر .....................................بريده االلكتروني...........................@..........

 يقاف قيدا   موقوف   لضع دائرة علي وضع الطالب في الدراسة:    مستمر   منقطع    مفصو   .الدراسة للطالب: داخلي   خارجيضع دائرة علي نظام 

 ........ .......................................:......اسم عضو هيئة التدريس:............................................................ توقيعه واعتماده من رئيس القسم
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 Form No: 02 – 04 – 21                            منظومة الكلية      ادخال بيانات طالب في (21)نموذج                                                    
..... ........................... القسم:...........................االسم رباعي:.............................................................................. رقم القيد:..........

 خريف   -دراسي:  ربيع  م  الفصل ال20ة االلتحاق بالدراسة :.................  سن............-تاريخ ومكان الميالد:......./......./.............

. ............ي:.....................لمدنا .. رقم السجل........الرقم الوطني:.....................................................رقم ورقة العائلة:.....................

 09.......-............-......ف:.........م الهاتالجنسية: ............................. رقم البطاقة الشخصية اوجوازالسفر: .................................... رق

عية:................  لة االجتماا.........الح............لبلدية:........@......................................المحلة:......................االبريد االلكتروني:................

.... ............القرابة:..... ةل...........ص.............اسم االم ثالثي:................................................. اسم ولي االمر:................................

 09.......-............-...............بريده االلكتروني...........................@............................................... رقم هاتف ولي االمر:

 يدقوف   ايقاف ل   موقع دائرة علي وضع الطالب في الدراسة:    مستمر   منقطع    مفصوضع دائرة علي نظام الدراسة للطالب: داخلي   خارجي.   ض

 ........... ....................................:......اسم عضو هيئة التدريس:............................................................ توقيعه واعتماده من رئيس القسم
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 Form No: 02 – 04 – 21                               الكليةمنظومة ادخال بيانات طالب في (21)نموذج                                                        
...... .......................... القسم:...........................االسم رباعي:.............................................................................. رقم القيد:..........

 خريف   -دراسي:  ربيع  م  الفصل ال20ة االلتحاق بالدراسة :.................  سن............-:......./......./.............تاريخ ومكان الميالد

.. .............................ني:...المد ل... رقم السجالرقم الوطني:.....................................................رقم ورقة العائلة:............................

 09.......-............-......ف:.........م الهاتالجنسية: ............................. رقم البطاقة الشخصية اوجوازالسفر: .................................... رق

عية:................  لة االجتماا.........الح............لبلدية:................المحلة:......................االبريد االلكتروني:........................@......................

........ ............:.صلة القرابة........................اسم االم ثالثي:................................................. اسم ولي االمر:................................

 09.......-............-...............بريده االلكتروني...........................@............................................... رقم هاتف ولي االمر:

 يدف   ايقاف قل   موقوالدراسة:    مستمر   منقطع    مفصوضع دائرة علي نظام الدراسة للطالب: داخلي   خارجي.   ضع دائرة علي وضع الطالب في 

 ........... ....................................:......اسم عضو هيئة التدريس:............................................................ توقيعه واعتماده من رئيس القسم
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