
 

 

 دراست حالت طالبت منقطعت عن الدراست وترغب  العودة للدراست يف مدرست أخرى خارج املنطقت :اسم الوثيقة

 ( 0إصدار رقم )  ( 0( من )  0صفحة )  01 – 00 – 06ب. ع. ن.  رمز النموذج:

 

 

طالبة
ضة امليكْلة ميَا ال

ً املدز
ت تعبأ م

معلْما
 

 

ٍـ آخس صف دزاضٕ جنخت ميُ 41ٍـ  تازٓذ اىكطاعَا ...... / ...... /.....41..................................... تازٓذ مٔالدٍا :             اضه الطالبة ناماًل / .................

 ٍـ مً مدزضة ........................................................... 41/......41.......................... عاو ......

 اإلدازة التعلٔنٔة التابعة هلا .......................................................

................ آخس صف دزاضٕ قٔدت بــُ املدزضة اليت ناىت مكٔدة بَا قبل االىكطاع ............................................ اإلدازة التعلٔنٔة التابعة هلا .........
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