
 
 

  
 

 اجتناعية مطاعدة علي احلضول طلب
 املسنصي االجتناعي التهافل صيدوم مً

 
 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ / الدنتوز االضتاذ الطيد

 ،،، وبعد طيبة حتية
  وذلو االجتناعي التهافل صيدوم مً(  عييية/   ىكدية)  اجتناعية مطاعدة ميخي علي باملوافكة التفضل أزجو 

 ________________________________________________________________:  بطبب
 :   نالتالي ىاتيوبيا

 _________________ الفسقة ــ املبهسة للطفولة الرتبية نلية_____________________:  زباعي االضه

 (  اىتظاو/  اىتطاب)  ______/   ______ اجلامعي للعاو_________________:  الشعبة/  الكطه
 _____________________________________________________ : لالضسة الدائه االقامة حمل

 ______________________:  الدوز   ________________________________________________________________ : مببين اجلامعية باملديية حاليا اقيه
 ___________________________________________________________:   املديية خازج أو

 . العاو ٍرا ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ : الدزاضي الفضل يف املسنصي الضيدوم مً مطاعدة علي احلضول(  لي ضبل/   يطبل مل)  باىين علنا
 ،،،،،، والتكديس االحرتاو وافس بكبول وتفضلوا

 الطلب مكدو توقيع
 (ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ)

 
 

  و 00ــــــــــــــــــــــــــــــ/  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ/  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ:  يف حتسيس
 :  وٍي باالضتنازة تسفل اليت املطتيدات
 .  اجلديد اجلامعي للعاو للطالب الهلية نازىية صوزة .1

  الطالب بطاقة صوزة+   االمس ولي بطاقة صوزة .2

 (  معاش بياٌ( )  الصزاعية احلياشة  او  ستبم مفسدات)  مً االضسة زب دخل بياٌ .3

  املوبايل وزقه اجتناعي حبث .4

  بالطالب اخلاصة مضسي بسيد فيصا صوزة .5

 

املنيا جامعة  

  املبكرة للطفولة الرتبية كلية

الطالب رعاية  



 
 

 :  بالهلية الطالب شئوٌ مبعسفة متأل بياىات
  اىَا وتبني بالهلية املوجودة الطجالت واقع مً_______________________/  الطالبة بياىات مساجعة متت -

 (  زاضبة/  مبواد ميكولة/   ىاجخة)  والطالبة(  ميتطب/  ميتظه)  الطالبة قيد الةح -

 _____________________(   توجد/  توجد ال)  التأديبية الكسازات(  تطدد مل/  ضددت)  اجلامعية السضوو -

 ___________________/  املختط املديس أضه______________________/ املختط املوظف أضه -

  ________________________/  التوقيع ________________________/ التوقيع                            
 الشعاز خته

 :   بالهلية الطالب زعاية مهتب مبعسفة متأل بياىات
 _________/  بالفسقة دةواملكي_________________/  الطالبة أٌ تبني بالهلية االعاىات صسف نشوف مبساجعة

 .  بالهلية االجتناعي التهافل صيدوم مً إعاىة(  بطلب تكدمت/    تضسف مل/  صسفت)   قد
  الطالب زعاية زئيظ                     

_____________________________________________________________ 

 الشعاز خته                
 

 :  األمس ولي/  الطالبة والد مبعسفة متأل بياىات
 الكسابة دزجة االضــــــــــــــــــــــــــه و

 االمس ولي/  الوالد
 الطً

 احلالة
 االجتناعية

 مالحظات الشَسي الدخل املَية

1.         
2.         
3.         
4.         
5.         
6.         
7.         
8.         

 االمس ولي/  البةالط والد توقيع
 (ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ)

 باجلامعة االجتناعي الباحث زأي
_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 
 _________________________/  املختط املديس أضه ___________________/  االجتناعي الباحث أضه

 ______________________/ التوقيع         __________________/  التوقيع
 


