
     
  اجلمهورية اليمنية  

 جامعة الريان          
 

    

 احملرتم    .................................................................... كلية :عميد  األخ

 : طيبة تحية    

 .............ز سفر رقم :.......جوا ...............:الجنسية...................................كم أنا الطالب:أتقدم إلي
   ................برقم قيد:.... .............................. :بقسموالمقيد .......:..........بتاريخ.............:منصادر 

                             م ........../..........: الجصصصصصصصصصصصصصصامع  عصصصصصصصصصصصصصصامال فصصصصصصصصصصصصصص :.................... المسصصصصصصصصصصصصصصتو.:............... تخصصصصصصصصصصصصصصص 
 :استخراجبطلب 

 بيان درجات لغير الخريجين للفصل الدراس :            -1
        د اإلقامة صديصتج -3         قامصة لغصرض الدراسة استخراج اإل -2

     شهادة قيد -6               خروج نهائ  -5           ودة صعخروج و  -4      -4

أن البيانات المذكورة أتعهد و  بحسب النظم المتبعة لديكمبمنح  الوثيقة المشار إليها آنفًا بإعطاء توجيهاتكم الكريمة رجو التكرم أ
 .آنفًا صحيحة

 

 م          /    /    التاريخ :                                  ...................وعليه أوقع :......... 
 

 احملرتم                                                       األخ عميد الكلية

ولديصصه إقامصصة سصصارية ....../......./..تصصاريخ .. الصصصيحية إلصص  ....... سصصار كور يحمصصل جصصواز رقصصم ...........نؤكصصد بصصلن الطالصصب المصصذ 
 المذكور.باستكمال إجراءات الطلب  وعليه يرج  التوجيه ...../......./...الصيحية إل  تاريخ..

 
 
   
 احملرتم                                                         عميد شؤون الطالبألخ / ا 

 طيبةحتية 

ال مانع من استكمال إجراءات منح الطالب الوثيقة املطلوبة وفق النظم املتبعة بعد التأكد من جتديد قيده 

 .وإخالء طرفه جتاه اجلامعة إن كان خرجيًا

 

 

 

 عناية أمني الصندوق                                      احملرتم   –األخ/ مدير الشئون املالية 

 طيبة حتية

   ..................................................................ريال وذلك قيمة وثيقة   .................................مبلغ وقدره )          ( استالم  نرجو

 
 

 
 
 

                                                       احملرتم                                               عميد شؤون الطالباألخ / 
 طيبة حتية     

( بسند رقم )        ريال  ...........................نؤكد لكم وبعد الرجوع إىل السجالت املالية أن الطالب املذكور سدد مبلغ  )           ( 

 .بسند رقم )             ( جتديد القيد وقد سبـق وأن سـدد ما عليـه من رسـوم  .....................................وذلك قيمة وثيقـة 

                                                                                      
 

 
 

 
 الوثائق املطلوبة

 . صورة من إخالء الطرف في حالة الخروج والعودة نهاية العام الجامعي -3    .صورة من اإلقامة -2صورة من جواز السفر.    -1
 
 

 ........................................ عميد كلية

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

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

 

 صـــــــاملخت

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

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

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

 

 عميد شؤون الطالب

 ....................................................... االسم:
 .................................................... التوقيع:

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

 

 امني الصندوق
 ................................................. االسم :

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

 ............................................. ريخ :التا

 الطالب املختص حبسابات
 ................................................. االسم :

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

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

  مدير الشئون املالية
 ................................................. االسم :

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

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

 طلب وثيقة جامعيةاستمارة 
 للمغرتبني والوافدين

 اجلمهورية اليمنية

 جامعة الريان      
 الطالب    شؤون  عمادة   
 

 المختص بإدارة القبول والتسجيل

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

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

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


