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 كم جزيل الشكر والتقديرول أرجو التكرم مبنحي الوثيقة املذكورة آنفًا

                    
              

              
 
 احملرتم                                                               عميد شؤون الطالباألخ /    

 طيبةحتية 

 إخالء طرفهو جتديد قيده منبعد التأكد  ال مانع من استكمال إجراءات منح الطالب الوثيقة املطلوبة وفق النظم املتبعة

 .جتاه اجلامعة إن كان خرجيًا

                               

              

                                                                                                                               

 

   احملرتم                     عناية أمني الصندوق                  –ن املالية واألخ/ مدير الشئ

 طيبة حتية

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

 كالتالي: لمًا بأن املذكور قد سدد ما عليه من رسوم دراسية حتى تارخيهع

املستوى 

الدراسي 

 احلالي

الرسوم 

 املستحقة

 المبالغ المدفوعة من قبل الطالب

 المبلغ
رقم 
 السند

 المبلغ التاريخ
رقم 
 السند

 المبلغ التاريخ
رقم 
 السند

 المبلغ التاريخ
رقم 
 السند

 التاريخ

              

 

             
 صـــــــاملخت

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

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

 عميد شؤون الطالب

 ....................................................... السم:ا
 .................................................... :التوقيع

 طلب وثيقة جامعيةاستمارة 

 ............................................. كليةعميد 

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

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

 

 ............................................... :ـ/ـةالطالب مقدم الطلب

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

 .................................................: التاريخ                          
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 احملرتم                         عميد شؤون الطالب/  األخ
 طيبة حتية     

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

 كالتالي:وم دراسية ـه من رسـدد ما عليـن سق وأـوقد سب .....................................وذلك قيمة وثيقـة 

      

املستوى 

الدراسي 

 احلالي

الرسوم 

 املستحقة

 المبالغ المدفوعة من قبل الطالب

 المبلغ
رقم 
 السند

 المبلغ التاريخ
رقم 
 السند

 المبلغ التاريخ
رقم 
 السند

 المبلغ التاريخ
رقم 
 السند

 لتاريخا

              

                                                                                 

  
 

 
 

             
 
 
 
 
 احملرتم                                                      / املختص                                          األخ 

 
 .بعد التأكد من سالمة اإلجراءات واستيفائها وفق النظم املتبعةاملطلوبة  اد الوثيقةإلعد   

            
 

 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 عميد شؤون الطالب

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

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


