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 /.............................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 

دون استرداد المصروفات الدراسية  خالل سنوات الدراسة بهذه الدبلوم، وإذا اتضح خالف ذلك فللكلية الحق فى إلغاء قيدي
 مع تحملي المسئولية القانونية.

 وهذا اقزار منى بذلك،،،

 ................................/...املقر مبا فُٔ                                                                                     

 ....................................................................المقر بعاليو السيد/. ونشهد نحن الموقعين على ىذا أدناه بأن

 قد وقع على ىذا االقرار أمامنا، 
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