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 لطالب الذكور بالكليةإجراءات التجنيد ل
له الحقق ىقت تيليقل تلهيقبق طبلقاا لللقاهلم تقا لق  تتلقالم هقهلا   تق ق كل طالب يلتحق بالكلية        

  هب االلتحاق بالكلية الثاهية لالعش لم.

( لهب تم تهطلة 2) ىت بباية العا  اللاتعت يت  اهتكتال تلف الطالب بإحضا  اهتتا ة هتلذج .1
 التلهيب بههبلب.

( لهب تم الت كم ال 6 ا   ليه إحضا  هتلذج البطاقة العهك ية ) 19 هب بللغ الطالب هم  .2
 قه  الش طة التابع لتحل هكم الطالب .

 ا ، تتأل بلاهطة تهئلل التلهيب  19يت  إ باب اهتتا ة "إخطا  تيليل التلهيب"  للطالب البالغ  .3
( لهب كتا يلت )اه  الطالب/ال ق  العهك ى/ العهلام/ 6التلللبة باهتتا ة ) تم لاقع البياها 

 ال ق  الللتت/ الف قة التليب بها/ تا يخ تيالبق/ تا يخ التحاقه بالكلية(

الكلية،لتخت  بخات    تبي   ا –تبي  اإلبا ة–يت  ا تتاب لالتلقيع  ليها تم كل تم:تهئلل التلهيب .4
 شعا  اللتهل ية.

 ب كشف تف يغ تلتع لىلاا للت اكم التابع لها هكم الطالبيت  إ با .5

 جامعة المنصورة
 ( عاما28كلية التربية   كشف رقم )    ( عن طالب مقيدين بالكلية عن العام الجامعى ومستحقى التاجيل لسن )

 الى منطقة تجنيد   /                                                                                             200التاريخ   /    /    

بياها   بياها  البطاقة  االه   
البطاقة 
 العهك ية 

 تا يخ التيالب

يب 
لتل
  ا
ههة

ال
لب

لطا
ها ا

ىي
حاق 

اللت
خ ا

تا ي
لل  

لتؤ
  ا

لل ا
  ا
 ق

لب
لطا

ه ا
ب

 

    الههة  الشه   اليل    لهة اإلصبا  ال ق    

           

           

 تهئلل التلهيب               ئيس شئلم الكلية                  أتيم الكلية                 :كليةال 

 تت  الت العة               ئيس التكتب               قائب تكتب االتصال              :تكتب االتصال

لت تكتب االتصال العهك ى يت  إ هال الكشف التلتع ت ىق به اهتتا ا  "إخطا  تيليل التلهيب" إ  .6
 ههة . 28باللاتعة لتيليل تلهيب الطالب لهم 

خاتم  

 الكلية



 (2) 

بعب إتتا  إل اءا  تيليل تلهيب الطالب تم قبل تهئلل االتصال العهك ي باللاتعة، يلل  بإ هال  .7

 االهتتا ا  ت ة أخ ى للكلية .

 يت  تهليل لتيع حاال  التيليل بهلل التلهيب التعب تهبلا لكل ى قة  لت حبق.   .8

 يت  تهلي  هلل التلهيب لتهئلل الكتبيلت  ليهتكتل بياها  التلهيب  لت ب هاتج بم الهيث . .9

 بعب اهتكتال كاىة بياها  الطالب. أخ ىيت  طبا ة الهلل ت ة  .11

له لههاية العا  أثهاء الب اهة يت   تل تيليل تلهيب  ا   28هم   طالب الف قة الههائية هب بللغ  .1

 الب اهي.

) بلم الههة الههائية( يت  إهذا ق أل تبليغه بض ل ة   ا  خالل ههلا  الب اهة 28 هب بللغ الطالب هم  .2

 تحبيب تلقفه تم التلهيب .

 يت  إ باب خطاب للطالب تلله لتهطلة التلهيب لتحبيب تلقفه تم التلهيب. .3

  ليه إحضا  إثبا  تلهيب لتعه إحضا  تلاىلة هيئة التب يب لاإلبا ة  لت تجنيد الطالب:فى حالة 

 بخلله االتتحام.

 :يت  إ باب تذك ة للع ض  لت تللس الكلية بح تاهه  فى حالة عدم تحديد الطالب موقفه من التجنيد

 تم بخلل االتتحام لحيم تحبيب تلقفه تم التلهيب. لتكلم التذك ة كاألتي :

 ك ة للع ض  لت تللس الكلية بشام ىصل تلهيب تذ

 الطالب / ........... تليب بالف قة ........... شعبة ........... ىت العا  ........... تلاليب ............

  ا  بالل ا      /     /        . 28الطالب التذكل  تؤلل تلهيبق لهم  -

....... /  ........... لكلهه طالب   ...... بالل ا  لت  تيليله لههاية العا  الب اهي ....../ -

 بالف قة...........



 (3) 

إال بعب  األت  تع لض  لت هيابتك  للتك   بالتلاىلة  لت  ب  بخلل الطالب التذكل  اتتحاها  ...........

 1981لههة  127تحبيب تلقفه تم التلهيب طبلا لللاهلم 

 تلهيب       تبي  اإلبا ة     لكيل الكلية لشئلم التعلي  لالطالب تهئلل التلهيب        ئيس قه  ال       

 )أ.ب/                                   (                                                                       

يلب  الطالب لتهئلل التلهيب شهابة باإل فاء التؤق   يخص الطالب اللحيب ، يعتل به خالل ههلا  الب اهة ، -

ذا بلغ الطالب هم   ا   ليه تلبيب اإل فاء التؤق  إتا لملال الهبب أل بللغ األب  29تم تهطلة التلهيب ، لا 

  ا  . 61هم 

 -لهيب ، لذلك ىت حالتيم ىلط هتا :يلب  الطالب لتهئلل التلهيب شهابة باإل فاء الههائي تم تهطلة الت -

 لىاة األب. .1

  ا . 61بللغ األب هم  .2


