
 

 

 
  كلية التجارة 

 قسم شئون التعليم والطالب 
 وحـــدة اللغــــة اإلنجليزية

 

 

         

           

 

 

 

 

دمنهورجامعة  -السيد األستاذ الدكتور/ عميد كلية التجارة   

 تحية طيبة وبعد ،،

جامعة  -للحصول على درجة البكالوريوس فى كلية التجارة بكلية التجارة أرجو قبول طلبى لاللتحاق

(2022 - 2021) دمنهور بالفرقة األولى     

 . وفيما يلى البيانات الخاصة بى :

النوع ) ذكر / أنثى (              ...................................................          اسم الطالب :   

الديانة ) مسلم / مسيحى (          .....           ...................................................الجنسية :   

.......................................................           جهة الميالد :    19تاريخ الميالد :   /   /     

..................................................................................................عنوان الطالب /  

.......................................... الرقم القومى  :......................................التليفون / رقم   

  ادبى (شعبة ) علمى /       : ...................................  المؤهل الدراسى

 ...................................................... تاريخ وجهة الحصول على الثانوية العامة :

  --------------------------------------------------------- اسم والد الطالب وصناعته وعنوانه :

--------------------------------------------------------- اسم ولى الطالب وصناعته وعنوانه :  

--------------------------------- بيانات البطاقة الشخصية لولى األمر  :  

---------------------------- توقيع الطالب :                                                                            

 

 

 
 

 

خدمات 

تعليمية 

120+80 

 ط . جوده 

 طلب التحاق بالكلية
 



 

 

 
  كلية التجارة 

 قسم شئون التعليم والطالب 
 وحـــدة اللغــــة اإلنجليزية

 

 E 

 

 

               

 

 

دمنهورجامعة  -التجارة السيد األستاذ الدكتور/ عميد كلية   

 تحية طيبة وبعد ،،

أرجو قبول طلبى لاللتحاق بنظام الدراسة باللغة اإلنجليزية للحصول على درجة البكالوريوس فى 

 2021/2022جامعة دمنهور بالفرقة األولى -كلية التجارة منالتجارة باللغة اإلنجليزية 

حقيتى فى التحويل من كلية التجارة بشعبة اللغة اإلنجليزية الى أى كلية من كليات أمع العلم بعدم  

 التجارة 

 ) جامعة أخرى ( بذات الشعبة طوال مدة بقائى بالكلية وحتى حصولى على درجة البكارليوس 

 . وفيما يلى البيانات الخاصة بى :

النوع ) ذكر / أنثى (.............                   ..........................................اسم الطالب :   

الديانة ) مسلم / مسيحى (          .......................................................           الجنسية :   

.........          .............................................. جهة الميالد :    19الميالد :   /   /  تاريخ    

..................................................................................................عنوان الطالب /  

.......................................... الرقم القومى  :......................................التليفون / رقم   

  شعبة ) علمى / ادبى (      : ...................................  الدراسىالمؤهل 

 ...................................................... تاريخ وجهة الحصول على الثانوية العامة :

................... : اإلنجليزية كلغة ثانية ةاإلنجليزية كلغة أولى ..............         درجة اللغ ةدرجة اللغ  

  --------------------------------------------------------- اسم والد الطالب وصناعته وعنوانه :

--------------------------------------------------------- اسم ولى الطالب وصناعته وعنوانه :  

--------------------------------- بيانات البطاقة الشخصية لولى األمر  :  

---------------------------- توقيع الطالب :                                                                            

 

خدمات 

تعليمية 

150 

 جنية

طلب التحاق شعبة اللغة 

 اإلنجليزية



 

 E 

   ارة ــــــــــــــــــــجـــلتكلـــية ا
 قسم شئون التعليم والطالب 

ةوحـــدة اللغــــة اإلنجليزي  

 

 

 

 

 إسم الطالب:........................................................................................

 تاريخ الميالد :     -     -   200     محل الميالد : ................محافظة :..............

  ..........................................................................كامال: العنـــــــــوان

إنتساب موجه ( –) إنتظام  حالة قيد الطالب بالفرقة األولى  

........................................:..........................................تـليــفـــــــون  

.......................العامةعلى الثانوية جهة الحصول  -درجة  (   )              المجموع :  

رياضة (  –أدبى (      القسم : ) علوم  –الشعبة : ) علمى       

 


