
 
 كمية التربية الرياضية  
 شئون التعميم والطالب 

 

 
 

 الرياضية لمبنين ببنها / عميد كمية التربيةالسيد األستاذ الدكتور
 تحية طيبة وبعد

 
 يد حيث اننى مقيد بالكمية بالموافقة عمى استخراج شهادة ق التكرم كمالتكرم من سيادت أرجو

 /             م           لمعام الجامعى                    بالفرقة/
 وذلك لتقديمها الى .

 
 وتفضلوا سيادتكم بقبول ف ائق االحترام

 
 ه لسيادتكم مقدم                                                              

                                          
 الطالب /                                         

 الفرقة المقيد بها /                                         
 حالة القيد /                                         



 
 كمية التربية الرياضية  
 شئون التعميم والطالب 

 
 ) طلب تحويل / تعديل ترشيح / نقل قيد (

 
************************************ 

 
 لدكتور/ عميد كمية التربية الرياضية لمبنين ببنهاالسيد األستاذ ا

 تحية طيبة وبعد
 

 كم التكرم بالموافقة عمى ) تحويمى /تعديل ترشيحى/ نقل قيدى (أرجو التكرم من سيادت
 الى كمية /

 فى العام الجامعى         /           م
 

 وتفضلوا سيادتكم بقبول ف ائق االحترام
 

 مقدمه لسيادتكم                                                               
                                          
 الطالب /                                         
 الفرقة المقيد بها /                                         
 د /حالة القي                                         



 
 كمية التربية الرياضية  
 شئون التعميم والطالب 

 
 السيد األستاذ الدكتور/ عميد كمية التربية الرياضية لمبنين ببنها

 تحية طيبة وبعد
 

 كم التكرم بالموافقة عمى قبول عذرى عن تأدية امتحانأرجو التكرم من سيادت
 / الدراسى                الفصل  

.................................................................. 
 لمعام الجامعى         /         م  حيث اننى مقيد بالفرقة               وحالة قيدى

 ومرفق طيه الشهادات المرضية الدالة عمى ذلك
   

 وتفضلوا سيادتكم بقبول ف ائق االحترام
 

 مقدمه لسيادتكم                                                               
                                          
 الطالب /                                         
 الفرقة المقيد بها /                                         
 حالة القيد /                                         

 
 األول /الثانى /الثالث ( بالقسيمة رقم                 بتاريخ  سدد رسم العذر )



 
 كمية التربية الرياضية  
 شئون التعميم والطالب 

 الخريجين      

 
 السيد األستاذ الدكتور/ عميد كمية التربية الرياضية لمبنين ببنها

 تحية طيبة وبعد
 

عدد )        ( شهادات بكالوريوس  اعطائى كم التكرم بالموافقة عمىأرجو التكرم من سيادت
 مؤقته حيث اننى خريج دور)            (  بتقدير )                  ( سنة             م   

 
 وتفضلوا سيادتكم بقبول ف ائق االحترام

 
 مقدمه لسيادتكم                                                               

                                          
 / االسم                                         
 التوقيع/                                        
 بطاقة شخصية رقم/                                        



 
 كمية التربية الرياضية  
 شئون التعميم والطالب 

 الخريجين      

 
 الدكتور/ عميد كمية التربية الرياضية لمبنين ببنها السيد األستاذ

 تحية طيبة وبعد
 

كم التكرم بالموافقة عمى اعطائى عدد )        ( شهادات بكالوريوس أرجو التكرم من سيادت
بتقديرات ودرجات الفرق األربع حيث اننى خريج دور)          ( بتقدير )                  ( 

 سنة             م   
 

 وتفضلوا سيادتكم بقبول ف ائق االحترام
 

 مقدمه لسيادتكم                                                               
                                          
 / االسم                                         
 التوقيع/                                        
 بطاقة شخصية رقم/                                        

 
      

 
 
 
 


