
 
 
 
 

 3من  1صفحة 
 

 الجمهورية اليمنية

 ريانال جامعة

 الطالب  شؤونعمادة  
 

 

      

 إخالء طرف
                        .......................................:لغرض

 

 ( بـ/ـةانات الطالب ) يعبأ من قبل الطالأوالً: بي

 ...................................................... :  القسم ...................................................... : الكلية ........................................................................ : ـ/ـةالطالب اسم

 ........................................... املستوى  الدراسي احلالي : .........................................:  رقم القيد  ...........................................................:   التخصص

 ........................................... عام التخرج  :  .........................................:  العام اجلامعي احلالي   ......................................................... :عام االلتحاق

 اإلدارات المختصة بعدم وجود التزامات على الطالب ثانياً: تأكيد

على الطالب  تبأنه ال يوجد أي التزاما ..........................................................كلية : ......................................................: قسم يؤكد  (1)

 املذكور أعاله جتاه القسم أو الكلية الدارس فيها.

 

 

أو غري   تمن كتب معارة أو سيد يها ةاملكتب تؤكد أمانة املكتبة العامة باجلامعة عدم وجود أي التزامات على الطالب جتاه (2)

 خترج وكذلك نسخة الكرتونية. )مشروع( ذلك وأنه قد قام بتسليم املكتبة نسخة ورقية من حبث

من التزامات مالية جتاه اجلامعة من رسوم وثائق  هتؤكد إدارة القبول والتسجيل بان الطالب قد قام بسداد مجيع ما علي  (3)

 ريال( ...................................ورسوم التخرج  مببلغ:)                  للوائح وأنظمة اجلامعة وفقا ًً املقررة ورسوم وثائق وكافة الرسوم

وأن هذا التأكيد أعطي بعد مراجعة ملف الطالب والتأكد من وجود سندات الدفع اخلاصة باملبالغ بسند رقم:................. 

 .........................الذي حيمل رقم: واحملفوظة يف ملف الطالب 

 

 رئيس القسم                 

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

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

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

 )للطالبات فقط( أمينة مكتبة فرع الطالبات
 ............................................................ االسم:

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

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

 صــــــاملخت                         
 ........................................................... االسم :

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

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

 عميد الكلية                  

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

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

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

 أمني املكتبة العامة                   
 ............................................................ :االسم

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

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

 عميد شؤون الطالب
 ........................................................... االسم :

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

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



 
 
 
 

 3من  2صفحة 
 

 الجمهورية اليمنية

 ريانال جامعة

 الطالب  شؤونعمادة  
 

 

      

 إخالء طرف
                        .......................................:لغرض

 

خالل سنوات دراسته حتى تاريخ هذا اليوم وأن  رسوم التخرجوثائق ونؤكد بأن الطالب قد قام بدفع ما عليه  من رسوم   (4)

 املبالغ املدفوعة خالل العام اجلامعي االخري كانت كالتالي:

 

 م

املبلغ 

 املدفوع

 مالحظات التاريخ رقم السند

 

     

     

     

     

     

     

 .............................................................................................................. دوالر اإلمجالي

 

 

 

 

 

 

  .ملخازن اجلامعة من عهدة أو غري ذلك ............................................................................ :عدم وجود أي التزامات على الطالبنؤكد  (5)

 

 أمني الصندوق                  
 ................................................................. االسم :

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

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

 أمني املخازن                         
 ................................................................. :االسم

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

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



 
 
 
 

 3من  3صفحة 
 

 الجمهورية اليمنية

 ريانال جامعة

 الطالب  شؤونعمادة  
 

 

      

 إخالء طرف
                        .......................................:لغرض

 

واملدونة بياناته يف صفحة االستاذ  ........................................................................................تؤكد ادارة الشئون املالية بأن الطالب:   (6)

( قدم قام بسداد ما عليه من مبالغ مالية جتاه اجلامعة من رسوم جتديد القيد ورسوم التخرج وغري ذلك ..............) برقم

 وفق البيانات التالية:

املستوى 

 الدراسي

الرسوم 

 املستحقة

 املبالغ املدفوعة من قبل الطالب بالدوالر

 االمجالي رقم السند ملبلغا رقم السند املبلغ رقم السند املبلغ البيــــــــــــــان

           

           

           

           

           

           

 

 

 

 

                      د                            ــــــــــــــــــــيعتم                                                                                                

 

  صــــــاملخت                             

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

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

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

  مدير الشئون املالية                         

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

 ............................................................. قيع :التو

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

  األمني العام                            

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

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

  عميد الكلية                             

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

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


