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ل رقم التسج الرقم

ج) ل  الف ص من القسم (إستمارة التسج خ قاعة الدروس إال ب سمح ألي طالب ال يوجد إسمه  القائمة اإللتحاق  ال 
م المفصل) ة، التقي ة (إسم المادة، إسم األستاذ، إمضاءات الطل افة المعلومات المطل م  جب مأل إستمارة التقي

م  اآلجال المحددة م إستمارة التقي جب تقد

العالمة
ة النهائ اإلسم واللقب
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