
 

                                 الجمهورية اليمنية                                      
 الريان  جامعة                                        

 الطالب  شؤون  عمادة                                      
 

 طلب إيق اف قيد ) إجازة أكاديمية (استمارة      
 

 المحترم            ..……….....………………………......د كلية األخ/ عمي   
 تحية طيبة

 …………… ......…............……مكان الميالد وتاريخه:………. ........: ……………………… أتقدم إليكم أنا الطالبـ
  …………............................… برقم قيد :  المقيد……. ......................:……رقم البطاقة الشخصية / الجواز 

 ........................:لحاليا المستوى الدراسي…… ...:……………..التخصص :…………..........….....…… القسم 
 .............…....:……مــن اللصــد الدراســي  ابتــدا وذلــب بطلــق إيقــا  قيــد   ……………...........…… لعــام الجــامعي :ا

 :........................للعام الجامعي…… .:………………إلى نهاية اللصد الدراسي …..............…… للعام الجامعي :
 :لألسباق اآلتية

1- ………………………......…………………............………………………………….…….....… 
2- ................................................................................................................. 

      
 

 

 المحترم       عناية أمين الصندوق                  –األخ/ مدير الشئون المالية 

 طيبة تحية

 وذلك رسوم إيقاف القيد لاير  ..........................نرجو استالم مبلغ وقدره )          ( 

 كونه أوق  قيده بعد مرور شهر من بد  الدراسة ...............................(       وكذلك مبلغ وقدره)     
 (.         بسند رقم )    .......................(           قد سدد رسوم جتديد القيد مببلغ )   الطالبعلمًا أن 

 
 
 
 

   أمين الصندوق ِقبد تعبأ البيانات من
مقابــد رســوم إيقــا  قيــد ...................... (  مبلغــًا وقــدره )  ........................................ قــد د ــ نؤكــد أن الطالبـــ :..

 ............................. رقم : بسند
 
 

 

    
 مالمحتر                                                                    يةـلـكـميد الـاألخ/ ع   

 تحية طيبة
....................................... :..... برقم قيد : مقيد  .............................:.................... ـالطالبنؤكد لكم أن 

 ....................:.. لمستوى............. اقسم: ....................................................... تخصص: ...........................................
  إعادة سنة فصل أو أي قرار ولم يصدر بحقه . م ... ......./........... :الجامعي عاملل..... ..:............الدراسي الفصل

 ...............  للمرةهو علمًا أن وقف القيد 
         
       
       

   

 

 
 الصورة الشخصية

 اسم المختص: .......................... 
 : ..............................التوقيع

  : ..............................التاريخ

 عميد شؤون الطالب
 : ..............................التوقيع

  : ..............................التاريخ

 ............................التاريخ:                                                            :..................... التوقيع

 ..................................االسم: 

 ............................: .....وقيعالت

 .................................: التاريخ

 عميد شؤون الطالب
 ........................     : االســم

 ........................: التوقيع

 .............................      التاريخ : 

      

 اسم المختص:

 ..............................      التوقيع: 

 .............................      التاريخ : 



 

 احملرتم           ة              األخ / رئيس اجلامع 

 ................................................مقيد باملستوى : .................................. ........................................................نؤكد لكم أن الطالب : 

ومل يصدر حبقه  ..................................التخصص :  .....................................للعام اجلامعي :  ................................................الفصل :

  .............................: لعام................... ........................لب يوصي جملس الكلية يف جلستهوبعد االطالع على أسباب الطقرار فصل. 

 ..........................................للعام اجلامعي : ................................... : لدراسة ابتداًء من الفصل الدراسيمنحه إجازة أكادميية من ا

وقد أخلى طرفه على أن  .......................................للعام اجلامعي : ........................... ......................حتى نهاية الفصل الدراسي : 

 .................................. من العام اجلامعي : .............................:. ابتداًء من الفصل الدراسي....................... يباشر دراسته باملستوى

 . مرفق إخالء طرف الطالب 
 

    

               

  

 احملرتم                ..................................................األخ / عميد كلية   

 حتية طيبة ..     

 توافق اجلامعة على طلب وقف القيد للمذكور أنفًا اعتمادًا على رأى الكلية .                        

 

 مع تقديري

 

 رئيس اجلامعة                                                    لقبول والتسجيلة امدير إدار                  

 ..............................................التوقيع :                     ....................................................التوقيع :                    

 ...............................................التاريخ :                     .....................................................التاريخ :                    

                        

 اخلتم :                                                                                                                       

                                    نسخة م  التحية لألخ/ رئيس القسم العلمي -

 

 عميد الكلية

 .................................... :التوقيع

 .................................... :التاريخ


