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دمنهور جامعة  -التجارة السيد األستاذ الدكتور/ عميد كلية    

 تحية طيبة وبعد ،، 

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

 التجارة باللغة اإلنجليزية  الى كلية التجارة- جامعة دمنهور بالفرقة األولى 2023/2022 مع العلم  

بعدم  أحقيتى فى التحويل من كلية التجارة بدمنهور  شعبة اللغة اإلنجليزية الى أى كلية من كليات  

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

 . وفيما يلى البيانات الخاصة بى :

   ..................... ............................................................................. :  ) باللغة العربية ( اسم الطالب

Full Name ( English ) : ………………………………………………….………………………    

     

) مسلم / مسيحى (  :  الديانة     النوع ) ذكر / أنثى ( ......................................الجنسية :   

   ..............        ...... :  المحافظة  ................................ الميالد :جهة    20    /     /         الميالد :تاريخ  

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

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

 )              ( مجموع الدرجات ) علمى / ادبى (:  بةعشاخرى(   –معادلة  –: ثانوية ) عامة    المؤهل الدراسى 

   ..............................( جهة حصول الطالب على الثانوية     202 (     الحصول على الثانوية العام تاريخ 

    اللغة االجنبية األولى ..........................

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

   ....................................................................................... : اسم والد الطالب وصناعته

: ..............................   موبايل.............................. بيانات بطاقة الرقم القومى لولى األمر  :  

: 

....................................  :  ن وجد (إلحافز الرياضى  ) ا  

---------------------------- توقيع الطالب :                                     تحويل (  -نوع قبول الطالب ) تنسيق   

     2022  تحريرا فى    /    /  

   طلب التحاق شعبة اللغة اإلنجليزية

2022/2023  
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دمنهورجامعة  -السيد األستاذ الدكتور/ عميد كلية التجارة   

 تحية طيبة وبعد ،، 

ــاق ــى لاللتحــ ــول طلبــ ــو قبــ ــارة أرجــ ــة التجــ ــى  بكليــ ــالوريوس فــ ــة البكــ ــى درجــ ــول علــ للحصــ

 حيث اننى   جامعة دمنهور بالفرقة األولى -كلية التجارة

 انتساب (   –) انتظام      وافد  (   -نقل قيد  – ) مرشح عن طريق التنسيق                    

 

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

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

...........      ...............................................................  جهة الميالد :    20     /   /      تاريخ الميالد :    

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

     الرقم القومى  :................................:................................  رقم جواز سفر الطالب الوافد  

رقم التليفون المنزلى : .................................... .........................................  لموبايلارقم   

  .............    شعبة ) علمى / ادبى ( تاريخ حصول الطالب على الثانوية العامة : ...............

 مجموع درجات الطالب : ................................................. 

                                                              ...............................................................................ولى امر الطالب ومهنته :   بيانات 

 

 

يلتزم طالب كلية التجارة بمحو   2021لسنة  39طبقا لقرار مجلس الجامعة رقم  •

 .  من ابناء محافظة البحيرة كشرط للحصول على شهادة التخرج  (  5) أمية عدد 

 

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

 20تحريرا فى   /     /     

بكلية التجارة طلب التحاق   

2022/2023  

 ملحوظة 

  هامــــــة



 

 E 

   ارة ــــــــــــــــــــجـــلت كلـــية ا
 قسم شئون التعليم والطالب  

ةوحـــدة اللغــــة اإلنجليزي   

 

 

 
 

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

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

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

.................درجة اللغة اإلنجليزية  - إنتساب موجه ( –حالة قيد الطالب بالفرقة األولى ) إنتظام   

............ ..................................الرقم القومى :...........................تـليــفـــــــون  

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

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

 رقم كشف التنسيق    )                  ( 
 

 

 

  202كشف التنسيق    /     /    تاريخ 

   
 

 

 


