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 لــب حتويــطل

 البـه والطـون التعليـة لشئــل اللليـوكيور / ــاذ الدكتــد األستـالشي

 د ،،،ــه وبعـه طيبـحتي

  قسم :إلي            :  قسمبرجاء من سيادتكم التكرم بالموافقة عمي تحويمي من 
   م02     /02     لمعام الجامعي  األولي )مستجد(بالفرقة 

 ر ،،،ــرام والتقديــر االحتــفول واــوا بقبـوتفضل
 
 

 ه ــه لشيادتلـــمقدم                                   

 الطالب :

 رقه البطاقة :                    
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 طلـــب حتويـــل

  وكيـل اللليــة لشئـون التعليـه والطـالبور / ــاذ الدكتــد األستـالشي

 حتيــه طيبــه وبعـــد ،،،
 .…………………… والمقيههد بالفرقههة / ..……………………………………….…………… ادتكم الطالهه/ /مقدمههل لسههي

 .)باقي( ................................... قسم /

 .……………………………….………………………اء من سيادتكم التكرم بالموافقة عمي تحهويمي مهن قسهم :برج
 م . 02/     02لمعام الجامعي      ..………………………………… إلي قسم :

 ضلوا بقبول وافر االحرتام والتقدير ،،، وتف
 

 مقدمه لشيادتله

 توقيع الطالب :  

 ه البطاقة:  ــرق
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 طلـــب حتويـــل

  وكيـل اللليــة لشئـون التعليـه والطـالبور / ــاذ الدكتــد األستـالشي

 حتيــه طيبــه وبعـــد ،،،

 .…………………… والمقيههد بالفرقههة / ..……………………………………….…………… مقدمههل لسههيادتكم الطالهه/ /
 . ................................... قسم /

 ..………..……..…… : إلي المغة .……….…………..…برجاء من سيادتكم التكرم بالموافقة عمي تحويمي من المغة :
 م . 02/     02لمعام الجامعي     

 وتفضلوا بقبول وافر االحرتام والتقدير ،،، 
 

 مقدمه لشيادتله

 توقيع الطالب :  

 رقــه البطاقة:  
 


