
 

 جامعة جبلة للعلوم الطبية والصحية
 .............كلية 

 إدارة شؤون الطالب

 

 رقم االستمارة )   (  
 م  02:   /    /  التاريخ

 

 

 

 االخ اندكتٕز ػًٛد انكهٛح                                                                   انًحتسو

 تحٛح طٛثح ٔتؼد ,,,

 و قسى /  00/     00     /  أد االفادج تأَٙ احد انطالب انًقٛدٍٚ فٙ انكهٛح تسقى قٛد )                ( نهؼاو انجايؼٙ 

 ٔاحًم تطاقح جايؼٛح يٍ انكهٛح نهًستٕٖ /    نهؼاو انجايؼٙ :      /        و 

                                                                                           /          /        و   اتقدو انٛكى تطهة ٔقف قٛد٘ ػٍ اندزاسح نًدج /    نهؼاو انجايؼٙ :  

 ٚسجــــــــــــــٗ االطالع ٔانًٕافقح ػهٗ ٔقف قٛد٘

 

 انتٕقٛغ   اسى انطانة تانكايم /                                                                      

 أال تٛاَاخ تًهٗ يٍ قثم ادازج االزشٛف يٍ ٔاقغ يهف انطانة : 

 اسى انطانة كًا فٙ استًازج انثإَٚح /                                                     َٕع انثإَٚح ٔانقسى / 

 ٔانطانة انًركٕز سثق ٔاٌ أقف قٛدِ نًدج /      نهؼاو انجايؼٙ  :        /      و 

 يدٚس ادازج االزشٛف 

 رأي عمادة الكلية :   

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

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

 عميد الكلية 
 

 
 الكمبيوتر

 

 تى استالو صٕزج يٍ انًؼايهح نٕقف انقٛد نهطانة

  مسؤول الكمبيوتر

 

 انًحتسو                                                                          االخ يدٚس ادازج االزشٛف   

و تحسة  00و /      00و ٔحتٗ /        نهؼاو انجايؼٙ /       00/     00تى ٔقف قٛد انطانة انًركٕز نًدج /        نهؼـــــــــــاو انجايؼٙ 

 شسٔط ٔقف انقٛد 

االصم يُٓا نهجٓاخ ذاخ ٔػهّٛ ٚتى حفظ استًازج ٔقف قٛد انطانة انًركٕز فٙ انًهف ٔقٛدْا فٙ سجم ٔقف انقٛد ٔتؼًٛد صٕزج طثق 

 انؼالقح .

 يسجم انكهٛح يدٚس شؤٌٔ انطالب زئٛس قسى انقثٕل ٔانتسجٛم يسؤٔل انقسى

    

 ثاَٛا  تٛاَاخ تًهٗ يٍ قثم شؤٌٔ انطالب  : 

انؼاو 

 انجايؼٙ

غٛاب تؼرز  زاسة تؼدد َاجح تؼدد ػدد انًقسز يستجد / تاقٙ انًستٕٖ

 تؼدد

انُتٛجح انُٓائٛح  اذسٖ

يُقٕل َاجح / 

 تًٕاد دزاسٛح

 يالحظاخ

/          

/          

/          

/          

تازٚد :       ٔترا ٚؼتثس انطانة ) يستٕفٙ ( )غٛس يستٕفٙ ( شسٔط ٔقف انقٛد ٔقد سدد انطانة يا ػهّٛ يٍ زسٕو ٔغساياخ يانٛح تسُد زقى )           (

 و  تًثهغ )           ( 00/     /    

 يسجم انكهٛح يدٚس شؤٌٔ انطالب زئٛس قسى انقثٕل ٔانتسجٛم يسؤٔل انقسى
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