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 :املْقف مً التجئد ......................................................................................................... 

 :ِالرقه القْمٕ  ّتارٓخ اصدار ..............................................................................................                                                    
 اموتفضلوا بقبول وافر االحرت

 ُــــــــمقدم                                                                                                                                     

 :الطالب تْقٔع                                                                                                                                                         

 

 ٓعتند،،،،،           م                         202/     /         حترٓرًا يف 
 خامت شعار ادتنَْرٓة                                                                                                                                                                                                                      

 

 

 استمارة بيان حالـــت



 

 
Walaa Moslem 

 

 

                                                                         

 

 جامعت سىهاج            
 كليت الرتبيت              

 مكتب العميد            

         Sohag University                                              
 Faculty of Education                                          

     Dean'S Office                                             

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 
 
 

 

                          ................... ....................../ْٓسبكالْرأو  لٔساىسوالحاصل على  .............................................../  أىاأقر 
 /.............................لدرجة للقيد، والمتقدم بتقديرعام/............................................................../قسه

امعة سوىاج بأنو لم يسبق لي االلتحاق بالدبلوم ىذه فى أي من ج –بكلية التربية / ................................ختصص
األعوام السابقة مع علمي بأنو ال يجوز إعادة القيد أكثر من مرة واحدة، كما أقر إنني غير مقيد بأي دبلوم أو درجة جامعية أخرى 
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 ة، وىذا إقرار منا بذلك للكلية.معتمد

 ر الثاىٕ:ـــقر االّل :                                                                                                                  املـــاملق

 ............................................سم / اال                     ..............................................االسم / 

 ............................................  الوظيفة /                  .............................................الوظيفة /
 

 ٓعتند ،،،،،،    م                      202/     /         حترٓرًا يف

  خامت شعار ادتنَْرٓة                                                                                                                                                                                           

 
 
 
 

 إقرار تفرغ


