
 

 

 كل ملف علي:طالب يحتوي المرفقات ملف                                                                 جامعة طنطا   

 استمارة النجاح للثانوية العامة                                                                    كلية التربية     

 شهادة ميالد/مستخرج                                                                ادارة شئون الطالب

 صورة فوتوغرافية للطالب                                                                                                             

 طلب االلتحاق                                                                                                                                                 

 جند2نموذج                                                                                                      

 

 جامعة              السيد االستاذ /  مدير ادارة شئون الطالب                        

 وبعد -تحية طيبة

-------------------------------------------------- 

بشاااطن طلااا   ملااال الورا  الطاااالب  02     /      بتااااري       /   (...............................)   بنااااعا  لاااك كتااااب   ر ااا 

والااوت تماا   02      /   02   بال ليااة  ااك العااام ال ااامعك    ( المقيااديب / المرشااحيب) المااوكوريب بعااد 

 كليتنا الك كليت   هوا العام .مب ( تحويله  / نقل  يده  ) الموا قة  لك 

 -نتشرف بطن نر ق طيه ملفات الورا  الطالب الموكوريب بعد وه  :        

 الشعبة الفر ة االس  م

    

    

    

    

    

 تفضلوا بقبول  ائق االحترام
 02/      /            -تحريرا  ك :  

 

 مدير ادارة شئون الطالب             المختص                 المراجع                

 

 )السيد زكك الزواوت (                                                                     
 

 

 

                                                  خطاب طل  ملل                                                                                                  جامعة طنطا  



 

 

                                                                            كلية التربية     

                                                  ادارة شئون الطالب

 

 جامعة       السيد االستاذ /  مدير ادارة شئون الطالب ب لية                 

 وبعد -تحية طيبة

--------------------------------------------------- 

/  والويب تم  الموا قاة  لاك )تحاويله الطالب الموكوريب بعد  اتملفب  يرجك الت رم بموا اتنا           

 -بناع  لك طلبه  وه  : 02/      02 ك العام ال امعك     إلك كليتنا  نقل  يده  ( ا

 الشعبة الفر ة االس  م

    

    

    

    

    

    

    

 

 تفضلوا بقبول  ائق االحترام
 02/      /            -تحريرا  ك :  

 

 ادارة شئون الطالبالمختص                 المراجع                             مدير 

 

 )السيد زكك الزواوت (                                                                  

 

 

 

 

 

 

 

    



 

 

 جامعة طنطا    
 كلية التربية    

 إدارة شئون الطالب

 السيد األستاذ الدكتور /  ميد ال لية                

 وبعد –تحيه طيبه 

------------------------------------------------ 

الرجو مب سيادت   الت رم بالموا قة  لك إستخراج كارنيه تحقياق شخياية بادل    

  ا د حيث الن ال ارنية  قد منك والننك مستعد لسداد  يمة ال ارنية بخزينة ال لية .

 

 وتفضلوا بقبول وا ر التحية ...

 
 02  تحريرا  ك :      /      / 

 

 مقدمة لسيادت                                                                    

 الطال  /                                                                 

 الفر ة  /                                                                 

 الشعبة  /                                                                 

 

  

 رالت المب ال لية :
ييرح للطال  الموكور بإستخراج كارنية بدل  ا د و ك حالاة ههاور ال ارنياة الفا اد يات     

 تسليمة إلك إدارة شئون الطالب وذلك  لك مسئوليتك الشخيية .

 مشرف األمب                                                                    

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

                                                جامعة طنطا  
 كلية التربية   
 دارة شئون الطالبإ

 

 شهــــادة حسن سير وسلوك

 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------تشهد الكلية بأن الطالب / 

 -------------------------------------------------------------------------شعبة   ---------------------------------مقيد بالكليه بالفرقة 

 02/       02في العام الجامعي        

 لسلوك ولم يوقع عليه عقوبات خالل فترة دراسته بالكليةوكان حسن السير وا

 -----------------------------------------------------------------------------هذة الشهادة لتقديمها الي /  وقد اعطيت له

 02/      /          -تحريرا في :

 دارةمدير اإل                المختص                   المراجع           
 

 ) السيد زكي الزواوي (                                                            

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  



 

 

 جامعة طنطا  
 كلية التربية   

 ادارة شئون الطالب

 ادةــإ 

 اااد حيااال  لاااك  ................................................................................................................................................................................................................................./  تفياااد ال لياااة باااطن الطالااا 

   ................................. دور .......................................................................................................................................... الوريوس شعبة درجة الليسانس / الب

 وتقديره التراكمك جارت ا داده .................................................................................................................................................................وتقديره  ك الفر ة الرابعة 

    02        /    /    و د ا تمدت النتي ة مب م لس ال لية ب لسته بتاري   

 بعد موا قة م لس ال امعة واالنتهاع مب إ داد التراكمك وسوف يت  استخراج شهادات التخرج

 وهوه إ اده بولك وال طي  له بناع  لك طلبه لتقديمها إلك / مب يهمه األمر

 02/     /        -تحريرا  ك :

 المختص           المراجع                مدير اإلدارة                             الميب ال لية

 

 ) السيد زكك الزواوت (               )د/إيهاب  ابديب(                                           

----------------------------------------------------------------------------- 

 جامعة طنطا 
 كلية التربية   

  ادارة شئون الطالب

 ادةــإ 

 اااد حيااال  لاااك  ................................................................................................................................................................................................................................./  تفياااد ال لياااة باااطن الطالااا 

 .................................دور  .......................................................................................................................................... الوريوس شعبة درجة الليسانس / الب

 وتقديره التراكمك جارت ا داده .................................................................................................................................................................وتقديره  ك الفر ة الرابعة 

   02       /        و د ا تمدت النتي ة مب م لس ال لية ب لسته بتاري      /

 وسوف يت  استخراج شهادات التخرج بعد موا قة م لس ال امعة واالنتهاع مب إ داد التراكمك

 وهوه إ اده بولك وال طي  له بناع  لك طلبه لتقديمها إلك / مب يهمه األمر

 02/     /        -تحريرا  ك :

 الميب ال لية                المختص           المراجع                مدير االدارة             

 

 ) السيد زكك الزواوت (               )د/إيهاب  ابديب(                                           



 

 

 
 

 جامعة طنطا  
 كلية التربية   

 ادارة شئون الطالب
 استمارة رغبات

 بالفيل الدراسك الثانك اختيار مقرر ثقا ك اختيارت

 تربية خاصة جميع التخيياتلطالب الفر ة الثالثة تعلي  الساسك 

----------------------------------------- 

 -بيانات الطال  : -الوال :

 

 ............................................................................................................................................االس  / 

 

 ..........................................................................................................................................شعبة /  

 

 ..................................................... ........................................................................ر   ال لوس / 

 

 -المقررات الثقا ية التك يختار منها الطال  : -ثانيا :

 

 التف ير الفلسفك والعلمك -0التربية البيئية                            -1

 الثقا ة العلمية -4التربية اليحية                         -3

 

 (رغبتيب  لك االكثر ويت  تنفيو رغبة واحدة  قط منهمارغبات الطال  :) -ثالثا :

 

 ...................................................................................................................رغبة الولك  )الساسك (:   -1

 

 .....................................................................................................................رغبة ثانية )الحتياطك(:   -0

 

 

 تو يع الطال                                                                     

                                              ................................ 
 

 



 

 

 
 جامعة طنطا  
 كلية التربية   

 ادارة شئون الطالب
 استمارة رغبات

 بالفيل الدراسك الثانك اختيار مقرر ثقا ك اختيارت

 لطالب الفر ة الثالثة تعلي  الساسك جميع التخييات

----------------------------------------- 

 -بيانات الطال  : -الوال :

 

 ............................................................................................................................................االس  / 

 

 ..........................................................................................................................................شعبة /  

 

 .................................................................................................... .........................ر   ال لوس / 

 

 -المقررات الثقا ية التك يختار منها الطال  : -ثانيا :

 

 التف ير الفلسفك والعلمك -0                          التربية البيئية  -1

 تنمية التف ير -4التربية اليحية                         -3

 

 (رغبتيب  لك االكثر ويت  تنفيو رغبة واحدة  قط منهمارغبات الطال  :) -ثالثا :

 

 ...................................................................................................................رغبة الولك  )الساسك (:   -3

 

 .....................................................................................................................رغبة ثانية )الحتياطك(:   -4

 

 

 تو يع الطال                                                                     

                                              ................................ 
 



 

 

                                                                                        جامعة طنطا    
 كلية التربية     

 ادارة شئون الطالب

 اســتــمـارة       
 بيانات الطال  الداع امتحانات الفر ة النهائيه

 02/       02للعام ال امعك         
  ( ويرا ك الد ة و دم القشط : الميالدبيانات الطال  ) مب وا ع شهادة 
 ...............................................................................................................................................................................................................................................................................................الس  الطال  باللغة العربية : -

 .......................................................................................................................................................................................................................................................................................الس  الطال  باللغة االن ليزية : -

   ......................................................................................................................................................................ال نسية :   ................................................................................................النوع ) ذكر / النثك ( :  -

  ................................................................................................................................................................................................................................................................................الس  والد الطال  باللغة العربية : -

 ......................................................................................................................................................................................................................................................................الطال  باللغة االن ليزية :الس  والد  -

 ........................................................................................................................................تاري  الميالد )بالحروف( :  11........... /................/..............تاري  الميالد )باالر ام( : -

 .......................................................................................................المحا ظة : ..................................................المدينة : .......................................................محل الميالد / الحك / القرية /  -

  دد مرات التقدم لالمتحان )             ( ..............................................الشعبة الدراسية : ................../ ........... ................ :سنة االلتحا  بال لية  -

 .........................................................تاري  صدورها :  ....................................................س ل مدنك :  ......................................................................ر   بطا ة الر   القومك :  -

 .................................................................................................................................................................................................................................................................................................... العنوان الحالك )تفييليا( : -

 ...............................................................................................................................................محمول :   ...................................................................................................................................................: ون المنزل تليف -

 ا رار الطال 

 ال ر بطن البيانات المدونة بعالية صحيحة و ك حالة وجود الت خطط التحمل المسئولية كاملة 

 المقر بما يه                                                                 

 .............................................................................................................التو يع :   ..........................................................................................................................االس  : 

----------------------------------------------------------- 
 ا رار ل نة المراجعه

 س ل الدراسك المحفوه لدت ال لية تقر ل نة المراجعه بطن البيانات المدونة بعالية صحيحة وذلك مب وا ع شهادة الميالد وملل االورا  وال

 

 ادارة الخري يب مسئول مسئول ادارة التس يل والدراسة مسئول ال لية ال ضاع الل نة

    االس  :

    التو يع :

 -تعليمات هامة :
 يت  تدويب بيانات الطال  بمعر تة الشخيية وبخط واضح . -1

 يحرر مب هوة االستمارة نموذج واحد يحفظ االصل بادارة ال امعة ويحفظ بال لية صورة طبق االصل . -0

 اليام مب بدع العام الدراسك . تسل  هوة االستمارة الك المسئول المختص بال لية خالل  شرة -3

 

صورة شخيية 

 6×4حديثة  



 

 

     
 جامعة طنطا  
 كلية التربية   

 ادارة شئون الطالب

 استمارة رغبات
 ة لطالب الفر ة الثاني اختيارت تربوتاختيار مقرر 

 ) يل دراسك ثانك( جميع التخييات تربية خاصة ساسكاألتعلي  شعبة ال

----------------------------------------- 

 -بيانات الطال  : -الوال :

 

 الثانية)مست د(مقيد بالفر ة  ....................................................................................................................................االس  / 

 

 تربية خاصة  ................................................................................................../  تخيص شعبة تعلي  الساسك

 

     -يختار الطال  مقرر واحد مب المقررات اآلتية حس  التخيص : -ثانيا :

 برامج تنموية و الجية للمعا يب  قليا )ال( -1

 طر  التواصل للمعا يب سمعيا )ب( -0

            طريقة برايل )ج(    -3

 صعوبات التعل  النمائية واالكاديمية)د( -4

 نظريات التفو  العقلك والمواه  الخاصة )هـ( -5

 -رغبات الطال  )يت  تنفيو رغبة واحدة منها للطال   ك ضوع القوا د ( : -ثالثا :

 

 ...................................................................................................................... -رغبة الولك  )الساسك( : -1

 ..................................................................................................................... -رغبة ثانية )احتياطك( : -0

 ...................................................................................................................... -تياطك( :رغبة ثالثة)اح -3

 

 ا رار
ا اار النااا الطالاا  المو ااع الدناااه بااطن اختيااار المااواد تاا  بمعر تااك و لااك مساائوليتك الشخيااية    

 واليحق لك المطالبة بتغيير رغبتك مرة الخرت بعد تقدي  االستمارة إلك ادارة شئون الطالب .

 المقر بما  يه                                                              

 (..................................................................)تو يع الطال  /                                          

 



 

 

 

 

 جامعة طنطا  
 كلية التربية   

 ادارة شئون الطالب

 استمارة رغبات
 اختيار مقرر تربوت اختيارت لطالب الفر ة الثانية 

 التخييات ) يل دراسك الول(شعبة التعلي  األساسك جميع 

 جميع الشع  األدبية والعلمية                ) يل دراسك ثانك(

----------------------------------------- 
 -بيانات الطال  : -الوال :
 

 الثانية )مست د(مقيد بالفر ة  ....................................................................................................................................اإلس  / 

  ................................................................................................................................................./  شعبة 

 

 )رغبة واحدة مب كل م مو ة( - المقررات التربوية التك يختار منها الطال  : -ثانيا :

 

 م مو ة ) ب ( م مو ة ) ال (

  ل  النفس اإلجتما ك -1 التربية الدولية -1

  ل  النفس المعر ك -0 المدرسة والم تمع -0

 

  -ثالثا : إختيار الطال  :

 ......................................................................................................................................................م مو ة  ) ال ( مادة  -1

 .....................................................................................................................................................م مو ة ) ب ( مادة  -0

 

 ا رار
ا اار النااا الطالاا  المو ااع الدناااه بااطن اختيااار المااواد تاا  بمعر تااك و لااك مساائوليتك الشخيااية    

 واليحق لك المطالبة بتغيير رغبتك مرة الخرت بعد تقدي  االستمارة إلك ادارة شئون الطالب .

 

 المقر بما  يه                                                              

 (..................................................................)تو يع الطال  /                                          

 



 

 

 

 
 

 جامعة طنطا
 كلية التربية   

 شئون الطالب إدارة

 حـــالهان بيــ

 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- / تشهد الكلية بأن الطالب

 ------------------------------------------------------------------------------ شعبة   -------------------------------- مقيد بالكلية بالفرقة

 02/       02العام الجامعى    

 ---------------------------------------- عام   -------------------------------------------------------------------------  وحاصل علي

 التعليمية  ------------------------------------------- ادارة    ---------------------------------------------------------------------- من مدرسة

 . درجة فقط الغير       ---------------------------------------------------------------------(    -----------------–)    بمجموع

 

 وقد استخرج هذا البيان بناء علي طلبه لتقديمه

            ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ الي /

  02تحريرا في :     /     /    

 المختص                المراجع                                              مدير االدارة

 

 ) السيد زكي الزواوي (                                                                         

 



 

 

 
 جامعة طنطا

 كلية التربية   
 شئون الطالب إدارة

 بيــــان حــالـــه
 

 ------------------------------------------------------------------------------------------ / تشهد الكلية بأن الطالب

 --------------------------------------------------------شعبة    ------------------------------------------------- مقيد بالكلية بالفرقة

 02/      02العام الجامعي    

 ----------------------------------  عام   ---------------------------------------------  وحاصل علي

 التعليمية  ----------------------------------------إدارة      ----------------------------------------------- من مدرسة

 درجة فقط الغير .         -------------------------------------------------------------------(    ---------------–)    بمجموع

 

  

  

  

  

 
 وقد استخرج هذا البيان بناء علي طلبه لتقديمه

            -----------------------------------------------------------------------------------------------------------للتحويل الي / 

 والكلية ليس لديها مانع من نقل قيد / التحويل 

  02تحريرا في :     /     /    
 دير االدارةالمختص                المراجع                               م

 
 ) السيد زكي الزواوي (                                                          

 



 

 

 

 جامعة طنطا  
  كلية التربية   

 إدارة شئون الطالب
 

 بيان ترشيح

 ............................................................................................................................................................/  تشهد ال لية بطن الطال 

 .......................................................................................... مرشح للقبول بال لية بالفر ة ) األولك ( شعبة

 02/            02 ك العام ال امعك       

 ...................................................  ام ...............................................................................................وحاصل  لك الثانوية

 رالغيدرجة  ............................................................................................... درجة  قط ..................................... بم موع

 بدون المستوت الر يع

 و د استخرج هوا البيان بناع  لك طلبه لتقديمه

 ........................................................................................................................................................إلك / 

  02/     /            -تحريرا  ك :

 المختص               المراجع                      مدير إدارة شئون الطالب 

 

 السيد زكك الزواوت ( )                                                           

 

 

 



 

 

 

 جامعة طنطا   

 طــلــ  ) تحويل / نقل  يد ( إلك ال لية                                                            كلية التربية    

 إدارة شئون الطالب
 

 السيد األستاذ الدكتور /  ميد كلية التربية بطنطا         

 وبعد –تحيه طيبه 

 ............................................................نقل  يدت ( إلك كليت   بالفر ة /  –برجاع التفضل بالموا قة  لك  بول ) تحويلك 

 - لما بطن بياناتك كما يلك : 02/     02 ك العام ال امعك      ..................................................................... -:شعبه 
 ...................................................................................................................................................................................................................................................................................................... -االس  : -1

 ...........................................................................القس    -3      .............. .........................................................................................................سنة الحيول  لك الثانوية  -0

 .....................................................ر   ال لوس  -5            .......................................................................................................... م موع الدرجات باألر ام -4

 .................................................................................بمحا ظة  ..........     ...................................................حاصل  لك الثانوية العامة مب مدرسة :  -6

 ...........................  .............................................................جامعة   ....................................................................................... ال لية المرشح لها الو المقيد بها : -7

 با ك ( –) مست د  ........................................................................ لك : لحالة الدراسية للطال  المقيد بالفر  األا -8

 ..................................................................................................................................................................................................................................................... -العنوان بالتفييل : -1

 ...................................................................................................................................   -: ت محمول.....................................................   ................................................. -تليفون : -12

------------------------------------------------------------ 

 إ رار
الموضحة بعالية هك البيانات الحقيقية الخاصة بطن البيانات  ...................................................................................................ا ر النا الطال  / 

الت بيان مخالل ويخل بشروط و وا د التحويل الو نقل  يدت يعتبر تحويلك الغياا  بك و ك حالة وجود

 والتحمل كا ة اإلجراعات القانونية التك تتخوها ال لية . 

 المقر بما  يه                                                              02تحريرا  ك :    /     /   

                                                                                        (...........................................................................................) 

---------------------------------------------------------------- 

  -األورا  المطلوبة الست مال إجراعات التحويل :
بيان حاله الطال  يتضامب بياناات الثانوياة العاماة للطاالب المنقاول  ياده  إلاك الفر اة األولاك ماب  -1

 كليات الخرت وصورة مب استمارة الثانوية .

 لمعادلة .موا قة م ت  التنسيق بالقاهرة  لك التحويل الو نقل القيد للحاصليب  لك الثانوية ا -0

 بيان حاله بالتقديرات والدرجات العددية والمحتوت العلمك للمقررات الدراسية مب ال لية المحول منها . -3

  -ملحوهة هامة :
بالنسبة للطالب المست ديب المحوليب إلك الفر ه األولك يشترط الن ي ون الطال  حاصل  لك الثانويه 

 العامة مب محا ظة الغربية .

 
 
 



 

 

 
 طنطاجامعة 

 )تحويل / نقل قيد( من الكليةطلب                                               كلية التربية   

 شئون الطالب إدارة
 

 جامعة طنطا –السيد األستاذ الدكتور / عميد كلية التربية 

 وبعد –تحيه طيبه 

 ( .........................................) جامعة (.............................) تحويل/نقل قيد( من كليتكم إلي كلية)علي  الموافقة برجاء

 (..................................................................) شعبة  02/     02   الجامعي العام فيحيث أنني مقيد بالكلية 

  -وبياناتي كالتالي :

 ....................................................................................................................................................................... -االسم :

 .............................................................................................. -سنة الحصول علي الثانوية :

 ) علوم / رياضه / أدبي / طفولة / ابتدائي / تجاري / زراعي ( -الشعبة :

 (  .................................................................................................)  -مجموع الدرجات :

 .......................................................................................................................................................................................................... -المدرسة :

 ...................................................................................اإلدارة التعليمية ........................................................................... -المحافظة :

 ....................................................................................................................................................... -رقم الجلوس :

 ..................................................................................................................................................................... -العنوان :

 .........................................................................ت محمول............................................................................... -تليفون :

 إقرار

الخاصة بي ، وفي حالة بأن البيانات الموضحة بعالية هي البيانات الحقيقية  ...................................................... أقر أنا الطالب /

وجود أي بيانات تخالف الواقع وتخل بشروط وقواعد التحويل يعتبر الغيا ، وأتحمل كافة اإلجراءات القانونية 

 المترتبة علي ذلك .

 02/    /         -تحريرا في :

 المقر بمافيه                                                                                          

 



 

 

 
 

 جامعة طنطا  
 كلية التربية   

 ادارة شئون الطالب
 

 لـــصـــادة فــــشه

 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------- تشهد الكلية بأن الطالب /

 ------------------------------------------------------------ شعبة        --------------------------------- كان مقيدا بالكليه بالفرقة

 02/       02في العام الجامعي        

 الستنفاذ مرات الرسوب   -------------------------- وفصل من الكلية دور مايو

 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------- والطالب حاصل علي الثانويه

 --------------------------------------------------------------------------------------------------- من مدرسة   ---------------------------------------  عام

 درجة فقط الغير----------------------------------------------------------------------------------------------------(     ------------------------)بمجموع 

 وقد اعطيت له هذة الشهادة لتقديمها الي / من يهمه االمر 

 02تحريرا في :      /      /    

 

 المراجع                       مدير االدارة           المختص        
 

 ) السيد زكي الزواوي (                                                      
 
 
 
 
 



 

 

 

 
 

 جامعة طنطا  
 كلية التربية   

 ادارة شئون الطالب
 

 لـــصـــادة فــــشه

 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------- تشهد الكلية بأن الطالب /

 ------------------------------------------------------------ شعبة        --------------------------------- كان مقيدا بالكليه بالفرقة

 02/       02امعي        في العام الج

 الستنفاذ مرات الرسوب   -------------------------- وفصل من الكلية دور مايو

 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------- والطالب حاصل علي الثانويه

 --------------------------------------------------------------------------------------------------- من مدرسة   ---------------------------------------  عام

 درجة فقط الغير---------------------------------------------------------------------------------------------(     -------------)بمجموع 

 

  

  

 

 وقد اعطيت له هذة الشهادة لتقديمها الي / من يهمه االمر 

 02تحريرا في :      /      /    

 

 المختص                   المراجع                       مدير االدارة
 

 (الزواوي ) السيد زكي                                                                



 

 

 
 

 جامعة طنطا  
 كلية التربية   

 ادارة شئون الطالب
 

 لـــصـــادة فــــشه

 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------تشهد الكلية بأن الطالب / 

 -------------------------------------------------------شعبة         ---------------------------------كان مقيدا بالكليه بالفرقة 

 02/       02في العام الجامعي        

 وفصل من الكلية في نفس العام بسبب سحب ملف اوراقه بناء علي طلبه

 وقد اعطيت له هذة الشهادة لتقديمها الي / من يهمه االمر 

 02تحريرا في :      /      /    

 

 مدير االدارة    المراجع                 المختص             
 

 ) السيد زكي الزواوي (                                               
 

 
 

 

 



 

 

 جامعة طنطا  
 كلية التربية    

 إدارة شئون الطالب

 للقبول بشعبة التعلي  األساسك استمارة رغبات الطالب المرشحيب
 ألدبكاالحاصليب  لك الثانوية العامة القس   

------------------------------------------------- 
 -: بيانات الطال  -الوال :

 ................................................................................................................................................................................................................................................................................................... -االس  :

 .................................................................………………………م موع الثانوية العامة ............................................................... اللغة األجنبية األولك ودرجتها 

 .....................................................................ر   التليفون :   .................................................................................................................................................................................. -:العنوان 

 -ثانيا : التخييات الدراسية حس  الئحة ال لية :
 

 تعلي  الساسك تربية خاصة     التعلي  األساسك
 اللغة العربية 1 اللغة العربية 1
 اللغة األن ليزية 0 اللغة االن ليزية 0
 الدراسات االجتما ية 3 اللغة الفرنسية 3
   الدراسات االجتما ية 4

 

 -: حس  رغبتهاختيارات الطال  مب التخييات الموضحة  -ثالثا :
1- ......................................................................................................... ...........    0-  .......................................................................................................... 

3-   ...................................................................................................................    4-  .......................................................................................................... 

5-  ....................................................................................................................    6-  ........................................................................................................... 

7-  ............................................................................................... ........................   8-  .......................................................................................................... 

ألختيااار شااعبة اللغااة الفرنسااية يشااترط الن ت ااون اللغااة االجنبيااه الثانيااة  -ملحوهااه هامااة :

 . رنسك للطال   ك الثانويه 

 تو يع الطال                                                                       

                                                             (.................................................................................. ....................) 

 -ت هامة للطال  :إرشادا
 . يقوم الطال  بترتي  الرغبات الموضحة باالستمارة حس  رغبته وميوله الشخيية بد ة -1
ياات  توزيااع الطااالب  لااك التخييااات المختلفااة حساا  ترتياا  رغباااته  و ااك ضااوع الشااروط  -0

 والقوا د المنظمة لولك .

 اك بداياة يقوم الطال  باالستعالم  ب شعبته ماب مسائول الفر اة األولاك باإدارة شائون الطاالب  -3

 .العام الدراسك 
 

 الساسك الدبك



 

 

 جامعة طنطا
 كلية التربية    

 إدارة شئون الطالب

 استمارة رغبات الطالب المرشحيب للقبول بشعبة التعلي  األساسك
 ) لوم / رياضه(العلمك  الحاصليب  لك الثانوية العامة القس  

------------------------------------------------- 
 -: بيانات الطال  -الوال :

 
 ................................................................................................................................................................................................................................................................................................... -االس  :

 .................................................................………………………م موع الثانوية العامة ............................................................... اللغة األجنبية األولك ودرجتها 

 ..................................................................... ر   التليفون :  .................................................................................................................................................................................. -:العنوان 

 -ثانيا : التخييات الدراسية حس  الئحة ال لية :
 

 تعلي  الساسك تربية خاصة التعلي  األساسك
 اللغة العربية 1 اللغة العربية 1
 اللغة األن ليزية 0 اللغة االن ليزية 0
  لوم       ) ثانويه  لوم  قط ( 3  لوم          ) ثانويه  لوم  قط ( 3
 رياضه    ) ثانويه رياضه  قط ( 4 ثانويه رياضه  قط (رياضه       )  4

 

 -: حس  رغبتهاختيارات الطال  مب التخييات الموضحة  -ثالثا :
1- ......................................................................................................... ...........    0-  .......................................................................................................... 

3-  ...................................................................................................................    4-  .......................................................................................................... 

5-  ....................................................................................................................    6-  ........................................................................................................... 

7-  ............................................................................................... ........................   8-  .......................................................................................................... 

 تو يع الطال                         ................. ..................................................................................................  -1 

                                                             (.................................................................................. ....................) 

 -إرشادات هامة للطال  :
 . الشخيية بد ةيقوم الطال  بترتي  الرغبات الموضحة باالستمارة حس  رغبته وميوله  -1
ياات  توزيااع الطااالب  لااك التخييااات المختلفااة حساا  ترتياا  رغباااته  و ااك ضااوع الشااروط  -0

 والقوا د المنظمة لولك .

 ك بداية العام يقوم الطال  باالستعالم  ب شعبته مب مسئول الفر ة األولك بإدارة شئون الطالب  -3

  .الدراسك 

 
 

 الساسك  لمك



 

 

 الدبك  ام 

 جامعة طنطا 
 كلية التربية    

 إدارة شئون الطالب

 استمارة رغبات الطالب المرشحيب للقبول 
 ألدبكاالحاصليب  لك الثانوية العامة القس   

------------------------------------------------- 
 -: بيانات الطال  -الوال :

 

 ................................................................................................................................................................................................................................................................................................... -االس  :

 .................................................................………………………م موع الثانوية العامة ............................................................... اللغة األجنبية األولك ودرجتها 

 .....................................................................ر   التليفون :   .................................................................................................................................................................................. -:العنوان 

 -ثانيا : التخييات الدراسية حس  الئحة ال لية :
 

 الفلسفة واالجتماع 5 اللغة العربية 1
 التاري  6 اللغة االن ليزية 0
 ال غرا يا 7 اللغة الفرنسية 3
    ل  النفس 4

 

 -: حس  رغبتهاختيارات الطال  مب التخييات الموضحة  -ثالثا :
1- ......................................................................................................... ...........    0-  .......................................................................................................... 

3-  ...................................................................................................................    4-  .......................................................................................................... 

5-  ....................................................................................................................    6-  ........................................................................................................... 

7-  ...............................................................................................  ........................    

ألختيااار شااعبة اللغااة الفرنسااية يشااترط الن ت ااون اللغااة االجنبيااه الثانيااة  -ملحوهااه هامااة :

  رنسك .للطال   ك الثانويه 

 تو يع الطال                                                                         

                                                             (.................................................................................. ....................) 

 -إرشادات هامة للطال  :
 . يقوم الطال  بترتي  الرغبات الموضحة باالستمارة حس  رغبته وميوله الشخيية بد ة -1
و ااك ضااوع الشااروط  ياات  توزيااع الطااالب  لااك التخييااات المختلفااة حساا  ترتياا  رغباااته  -0

 والقوا د المنظمة لولك .

 اك بداياة يقوم الطال  باالستعالم  ب شعبته ماب مسائول الفر اة األولاك باإدارة شائون الطاالب  -3

 .العام الدراسك 
  لمك  ام جامعة طنطا  



 

 

 كلية التربية    
 إدارة شئون الطالب

 استمارة رغبات الطالب المرشحيب للقبول 
 العلمكالحاصليب  لك الثانوية العامة القس   

------------------------------------------------- 
 -: بيانات الطال  -الوال :

 ................................................................................................................................................................................................................................................................................................... -االس  :

 .......................................................................................م موع الثانوية العامة  ............................................................................ اللغة األجنبية األولك ودرجتها 

 ..................................................................... ر   التليفون :  .................................................................................................................................................................................. -:العنوان 

 -الدراسية حس  الئحة ال لية : شع ثانيا : ال
 

 ال يمياع 4 اللغة العربية 1
 الفيزياع 5 اللغة اإلن ليزية 0
   العلوم البيولوجية وال يولوجية 3

 

 -: اختيارات الطال  مب الشع  الموضحة حس  رغبته  -ا :ثالث
 

1-   ......................................................................................................... ...........    0-  .......................................................................................................... 

3-  ...................................................................................................................    4-  .......................................................................................................... 

5-  ....................................................................................................................    

  

التعلاي  باللغاة اإلن ليزيااة لشاع  العلااوم  ماب يرغاا   اك االلتحاا  ببرنااامج -ملحوهاة :

 والرياضيات ) بميرو ات( يت  سح  مظروف التقدي  مب المختص .

 

 تو يع الطال                                                                          

                                                             (.................................................................................. ....................) 

 -إرشادات هامة للطال  :
 . يقوم الطال  بترتي  الرغبات الموضحة باالستمارة حس  رغبته وميوله الشخيية بد ة -1
ياات  توزيااع الطااالب  لااك التخييااات المختلفااة حساا  ترتياا  رغباااته  و ااك ضااوع الشااروط  -0

 .بناع  لك  رار م لس ال لية والقوا د المنظمة لولك 

 بال بادع  يقوم الطال  باالستعالم  ب شاعبته ماب مسائول الفر اة األولاك باإدارة شائون الطاالب  -3

 .الدراسة 



 

 

 جامعة طنطا  
 كلية التربية    

 إدارة شئون الطالب
 

  02/    02استمارة المقابلة الشخيية للطالب المرشحيب لل لية  ك العام   

 ........................................................................................................................................................................................................................................................اس  الطال  / 

 تعلي  زرا ك ( –تعلي  ت ارت  –طفولة  – تعلي  اساسك –الدبك  ام  –الشعبة )  لمك  ام 

 -: بعد (  ك الخانة التك تدل  لك وجود الو  دم وجود الخيائص الموضحة   √ضع  المة )

 مالحظات ال توجد توجد الحالة الخيائص

 

 

 ال سدية

    المظهر العام

    القير الشديد

    السمنة المفرطة

     العيوب الخلقية
    ل ( –ر  –سالمة النطق حروف ) س 

    اللحبسه ( –التلعث   – يوب ال الم ) الثطثطة 

 

 

 النفسية

 االجتما ية

    الــقــلــق

    االضطراب النفسك

    الالزمات اللفظية وغير اللفظية

    االتزان االنفعالك

     وة الشخيية والثقة بالنفس

    المبادالة وروح القيادة

 

 العقلية

    سر ة الفه 

    الطال ة اللفظية
    القدرة  لك المنا شة والحوار واإل ناع

 لديه و ك بالمش الت والقضايا المعاصرة  الثقا ية

  الميا ( – ربيا  –) محليا 
   

    لديه ات اهات و ي  اي ابية نحو مهنة التدريس المهنية

 ال يقبل يقبل

 التوصيات

 التو يع                                         -السماع ال ضاع الل نة :

1-  

0-  

3-  

 
 صورة شخيية

 حديثة



 

 

 جامعة طنطا  
 كلية التربية    

 إدارة شئون الطالب

 

 02/    02 ك العام ال امعك    نتي ة ال شل الطبك

 المرشح للقبول بال لية..............................................  ................................................................................................................................................................./ لطال  ل

 العيب اليسرت                    العيب اليمنك                      -:حدة النظر   

 ............................................................................................................................................................................................................................................................................. -بدون نظارة :

 ............................................................................................................................................................................................................................................................................  -بـنـظـارة  :  

 ..............................................................................................................................................................................................................................................................................  -:الـقـلـ      

 ...............................................................................................................................................................................................................................................................................  -الـيـدر  :  

 .................................................................................................................................................................................................................................. -نتي ة الفحص باألشعة :

 .................................................................................................................................................................................................................................................................................  -الـلـيـا ـة : 

 02/     /        -:تاري  ال شل الطبك 

 طبي  المرا بة                       طبي  المرا بة                 مرا   الشئون الطبية      

 

--------------------------------------------------------------------- 

 جامعة طنطا     

 مرا   الشئون الطبية

 السيد مس ل كلية التربية                          

 بعد التحية

 .......................................................................................................................................................................نتشرف بطن نحيط    لما بطن الطال  /      

 .  حيا طبيا ووجد النه الئقا لاللتحا  بال لية د ت   حيه 

 02/     /         -:التاري  

 مرا   الشئون الطبية                                                                          

 

 
 صورة شخيية

 حديثة



 

 

 جامعة طنطا  
 كلية التربية    

 إدارة شئون الطالب

 استمارة رغبات

 الختيار مقرر ثقا ك اختيارت ) يل دراسك الول(

 زرا ك ( –ت ارت  – لمك  ام  –لطالب الفر ة األولك ) الدبك  ام 

------------------------------------------ 

  -بيانات الطال  : -الوال :
 

 .................................................................................................................................................................................................................................................................................... -االس  : -1

 .................................................................................................................................................................................................................................................................................... -بة :شع -0

 زرا ك ( –ت ارت  – لمك  ام  –مرشح لل لية ) الدبك  ام 

 

 -المقررات الثقا ية االختيارية التك يختار منها الطال  حس  الئحة ال لية : -ثانيا:
 
 التربية البيئية -0الثقا ة العلمية                        -1 

 التربية اليحيه -4   التف ير الفلسفك والعلمك        -3 

 

 ) يت  تنفيو رغبه واحده  قط (          -اختيارات الطال  حس  رغبته : -ثالثا :
 

 ..................................................................................................................................................................... -رغبه الولك  : -1

 ...................................................................................................................................................................... -رغبه ثانية  : -0

 ....................................................................................................................................................................... -رغبه ثالثة  : -3

 ...................................................................................................................................................................... -رغبه رابعه : -4

 

 تو يع الطال                                                                     

                                                        (.................................................................................................................... ....................) 

--------------------------------- 

  -تنبيهات هامة :
( مب الالئحة الداخلية ال ديدة لل لية بطن يختار طال  الفر ة االولك دراسة 16تقضك المادة ) -1

 . الموضحه  اليه بالفيل الدراسك االولالحد المقررات الثقا ية االختيارية 

 ك حاله زيادة اال بال  لك مقرر واحد يت  تنفيو القوا د والضوابط التك يقررها م لس   -0

 ال لية .
 



 

 

 جامعة طنطا  
 كلية التربية    

 إدارة شئون الطالب

 استمارة رغبات

 الختيار مقرر ثقا ك اختيارت 

 لطالب الفر ة األولك شعبة رياض الطفال

 02/     02بالفيل الدراسك الثانك للعام ال امعك     

------------------------------------------ 

  -: ةبيانات الطالب -الوال :
 .................................................................................................................................................................................................................................................................................... -االس    : -1

 .................................................................................................................................................................................................................................................................................... -عنوان :ال -0

 ................................................................................................................................................................................................................................................................................... -التليفون : -3

 

 -:ة المقررات الثقا ية االختيارية التك يختار منها الطالب -ثانيا:
 
 الثقا ة الغوائية للطفل    -1 

 ا الم الطفل                  -0 

 صحة األم والطفل  -3 

 

 ) يت  تنفيو رغبه واحده  قط (          -: الطالبة  اختيارات الطال  حس  رغبته -ثالثا :
 

1-  ..................................................................................................................................................................... 
0-  ...................................................................................................................................................................... 
3-  ....................................................................................................................................................................... 

 تو يع الطال                                                                     

                                                        (.................................................................................................................... ....................) 

--------------------------------- 

  -تنبيهات هامة :
ا ( بطن تدرس الطالبة مقررا ثقا يا اختياري138لل لية صفحة )تقضك الالئحة الداخلية   -1

 تختارة مب بيب ثالثة مقررات ) موضحة  ك البند ثانيا ا اله ( .

تنفو رغبة الطالبة حس  الولوية ترتي  المقررات بمعر تها  ك البند )ثالثا(   -0

 وبمايتفق مع القوا د التك تضعها ال لية . 

 يت  تسلي  استمارة الرغبات بعد استيفاع بياناتها   .  -3

 



 

 

    
 جامعة طنطا  

 كلية التربية       
 إدارة شئون الطالب

 إثبات تحقيق شخييه مؤ  

 لطالب الفر ة األولك لحيب إصدار ال ارنيه

                   --------------------------------- 
 

 ......................................................................................................................................................................................................................................................................................... -اإلس  :

 ................................................................................................................................................................ -)األولك (        شعبة : -الفر ه :

 0218/0211 ك العام ال امعك : 

  -مرشح مب م ت  التنسيق  :

 زرا ك ( –ت ارت   -طفوله  –تعلي  الساسك  – لمك  ام  –الدبك  ام ) 

 31/10/0218يعمل به حتك : 

 الموهل المختص                                                           

 

 

    
 جامعة طنطا  

 كلية التربية       
 إدارة شئون الطالب

 مؤ  إثبات تحقيق شخييه 

 لطالب الفر ة األولك لحيب إصدار ال ارنيه

                   --------------------------------- 

 
 .................................................................................................................................................................................................................................................................................... -اإلس  :

 ................................................................................................................................................................ -)األولك (        شعبة : -فر ه :ال

 0218/0211 ك العام ال امعك : 

  -مرشح مب م ت  التنسيق  :

 زرا ك ( –ت ارت   -طفوله  –تعلي  الساسك  – لمك  ام  – ام ) الدبك 

 31/10/0218يعمل به حتك : 

 الموهل المختص                                                           

 

 

 

 
 صورة شخيية

 حديثة

 

 
 صورة شخيية

 حديثة



 

 

 
 جامعة طنطا  

 كلية التربية       
 إدارة شئون الطالب

 إثبات تحقيق شخييه مؤ  

 الفر ة األولك لحيب إصدار ال ارنيه لطالب

                   --------------------------------- 
 

 ......................................................................................................................................................................................................................................................................................... -اإلس  :

 ................................................................................................................................................................ -)             (        شعبة : -الفر ه :

 0218/0211 ك العام ال امعك : 

 محول مب كليه الخرت مرشح مب م ت  التنسيق /

 31/10/0218يعمل به حتك : 

 الموهل المختص                                                           

 

 

 

    
  
 جامعة طنطا 

 كلية التربية       
 إدارة شئون الطالب

 إثبات تحقيق شخييه مؤ  

 ال ارنيهلطالب الفر ة األولك لحيب إصدار 

                   --------------------------------- 

 
 .................................................................................................................................................................................................................................................................................... -اإلس  :

 ................................................................................................................................................................ -)               (        شعبة : -فر ه :ال

 0218/0211 ك العام ال امعك : 

 وله مب كليه الخرتمرشح مب م ت  التنسيق / مح

 31/10/0217يعمل به حتك : 

 الموهل المختص                                                           

 

 

 

 
 صورة شخيية

 حديثة

 

 
 صورة شخيية

 حديثة



 

 

 جامعة طنطا   
 كلية التربية    

 ادارة شئون الطالب

 طـلـ  الـتـحـا 
 ببرنامج التعلي  باللغة االن ليزية

 العلوم البيولوجية وال يولوجيةشع  : الرياضيات ، الفيزياع ، ال يمياع ، 

 للطالب المرشحيب لل لية  لمك  ام ، رياضه  ام ) قط(
-------------------------------------- 

 .............................................................................................................................................................................................اس  الطال  /  -1

 ...........................................................رياضه () لوم/ القس  العلمكحاصل  لك الثانوية العامة  -0

 ............................................................................................................................الشعبة التك يرغ  االلتحا  بها /  -3

 ....................................................................................................الس  المادة المؤهلة ودرجة الطال   يها /  -4

 ......................................................................درجة الطال   ك اللغة االجنبية األولك ) ان ليزت ( /  -5

 الـمـادة                          -المواد المؤهلة لاللتحا  بالشع  :

 الرياضيات       ......................                            الرياضيات -1

 الفيزياع      ......................                                   الفيزياع -0

 ال يمياع      ......................                                   ال يمياع -3

 ..................              االحياع  العلوم البيولوجية وال يولوجية -4

 

 



 

 

 جامعة طنطا 
 كلية التربية   

 ادارة شئون الطالب

 خريج اخالع طرف
 ....................................................................................................................................................................................................................................الس  الخريج / 

 ...................................................................................شعبة      02 ام         .....................................................خريج ال لية دور 

 التو يع باخالع الطرف القس 

المدن ال امعية لغير البناع 

 طنطا

 

  الم تبة

  ر اية الشباب

  المعامل

 

 ال ر النا الخريج المو ع الدناه بطن التو يعات الموكورة صحيحة وسليمة وتح  مسئوليتك

 

 تو يع الخريج                                                                                         

 

 

 
 جامعة طنطا 

 كلية التربية   
 ادارة شئون الطالب

 خريج رفـــالع طـــــاخ
 ....................................................................................................................................................................................................................................الس  الخريج / 

 ....................................................................................شعبة     02 ام         .................................................خريج ال لية دور  

 التو يع باخالع الطرف القس 

المدن ال امعية لغير البناع 

 طنطا

 

  الم تبة

  ر اية الشباب

  المعامل

 

 مسئوليتكال ر النا الخريج المو ع الدناه بطن التو يعات الموكورة صحيحة وسليمة وتح  

 

 تو يع الخريج                                                                                         

 

 



 

 

 جامعة طنطا 
 كلية التربية   

 ادارة شئون الطالب

 طال  اخالع طرف
 ....................................................................................................................................................................................................................................الس  الطال  / 

              02/     02 ك العام    ...............................................................................  شعبة  ...........................................مقيد بالفر ة 

 التو يع باخالع الطرف القس 

  المدن ال امعية لغير البناع طنطا

  الم تبة

  ر اية الشباب

  المعامل

 

 الموكورة صحيحة وسليمة وتح  مسئوليتكالمو ع الدناه بطن التو يعات طال  ال ر النا ال
 

 تو يع الطال                                                                                          

 

 

 
 جامعة طنطا 

 كلية التربية   
 ادارة شئون الطالب

 طال  رفـــالع طـــــاخ
 ....................................................................................................................................................................................................................................الس  الطال  / 

              02/     02 ك العام     ............................................................................شعبة    ...........................................مقيد بالفر ة 

 التو يع باخالع الطرف القس 

  المدن ال امعية لغير البناع طنطا

  الم تبة

  ر اية الشباب

  المعامل

 

 المو ع الدناه بطن التو يعات الموكورة صحيحة وسليمة وتح  مسئوليتك طال ال ر النا ال
 

 تو يع الطال                                                                                          

 

 
 



 

 

 جامعة طنطا   

 كلية التربية    
 دارة شئون الطالبإ

 السيد االستاذ الدكتور / المشرف العام  لك االدارة الطبية بسبربات        

 وبعد –تحيه طيبه 
  -نتشرف بإحاطة سيادت   الن :       

 ........................................................................................................................................................................................الطال  / 

 (مست د / با  / مب الخارج)  .....................................................................شعبة   ....................................مقيد بالفر ة ال

 توار / إلا)  تقدم بالتماس يلتمس الموا قة  لك 02             / 02       ك العام ال امعك

 ..................................................................................................................................................... ب ( االجازة المرضية   / ايقاف القيد

.................................................................................................................................................................................................................................. 

 . نظرا لحالته اليحية .............................................للمرة  وذلك 

حتااك  تخاااذ مااا يلاازم والتنبيااه نحااو موا اتنااا باارالت الل نااة الطبيااة المختيااةبرجاااع التفضاال بإ  

لتماااس ،  لمااا بااطن الطالاا  ساادد الرسااوم الدراسااية المسااتحقة  ااب العااام يم ااب النظاار  ااك اإل

 . الحالك ال امعك

 ول وا ر التحيه ،،،تفضلوا بقب
 02       /    /     تحريرا  ك :   

 
 مدير االدارة         المختص                   المراجع                                

  

 ) السيد زكك الزواوت (                                                                          

                                                               

  ميد ال لية                                                                                              

                                                        

 ) ال.د / سمير  بدالوهاب الخوي  (                                                         

 

 

 
 


