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 م8102/8102      الجامعي لعامفي ا همخريجتتوقع الم استمارة
 

 

 

  :خلف االستماشرة عامةال شرااااتاإليتم االطالع على قبل تعبئة البيانات مهم: 

 .............………. .....................................................................................................................................:باللغة العربية االسم الرباعي

 عند حرفبنفس األ جواز السفر وعلى الطالب التقيد بهذا االسم بحسبو باألحرف الكبيرة )كابيتال(باللغة اإلنجليزية ) الرباعياالسم 

 :(شهادة البكالوريوس معجواز االسم في ال يتوافقحتى  جوازالاستخراج 

................................................................................................................................................................................................ .……….......... 

 

 ...................................................التخصص: ............................................................القسم: .......................................................الكلية:

   ....................................................................................الميالا:  مكان........ ...............................................................الميالا: تاشريخ

 ....................................................المدينة:..................................................... المديرية: ......................................................:المحافظةالعنوان: 

    .............................................صااشرة في:  ......................................................شرقم الهوية/ الجواز:

 .........................................................................2 الهاتف الجوالشرقم  .......................................................................1الهاتف الجوال شرقم 

 ..........................................................................شرقم الهاتف الثابت:

   ...............................................صلة القرابة   .....................................................................عند الحاجة يتم االتصال بهاتف جوال شرقم 

   .....................................................................................البريد اإللكتروني: ..........................................................................شرقم الهاتف الثابت:

 ........................................................................................................................................................ صل االجتماعي:اعنوان على مواقع التوال
                                                                                        ........................................................................................................................................................   

 
      

 غير اليمنين:بالطالب  خاص
 

 …................................................……تاشريخ صدوشر اإلقامة: ....................….................شرقم اإلقامة: …………….............…....الجنسية:    
 ...................….............................................….........مكان إصداشر اإلقامة: ...…....................................…..........................تاشريخ االنتهاء:    

 

              

 
 

 وأني قد قرأت اإلشراااات المدونة خلف هذه  االستماشرة وألتزم بها. صحيحةآنفاً  التي اونتهاأّن البيانات بأتعهد 

   .......................................................................................التاشريخ:  ........................................................................التوقيع:
 

 

 

 تعبأ من ِقبل إدارة القبول والتسجيل بالجامعة:
 

 

 ............................................................................. :القيد شرقم........................ ........................................ :بالجامعة عام االلتحاق

 ................................................................  شرسوم إجراءات التخرج:شرقم سند 

 البيانات الواشراة في االستماشرة مطابقة لوثائق الطالب. . وأنّ يةلشهااة الثانو وفقاً ن مدوّ نؤكد أنَّ اسم الطالبـ 

 

مدير إدارة القبول                                           اسم الموظف المختص                     
 والتسجيل بالكلية

 

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

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

 اخلتم                                         

 

صورة ال

 شخصيةال

2 ×  3 



 

 

 

 : عامة إرشادات

   ؛بوضوح وأن تكون صحيحةفي هذه االستماشرة البيانات المطلوبة  تدوين مالمتوقع تخرجه الطلبةعلى 

 .سيترتب على ذلك وقف اهااة التخرج هما لم فإنّ 

   ًلشهااة الثانويةيُدّون اسم الطالب وفقا. 

  في اهااة يتوافق تدوين االسم باللغة اإلنجليزية مع االسم الموجوا يجب أن ن يالطالب غير اليمني

 الجواز.الثانوية و

   ويُدّون خلف كل صوشرة  4×3عدا عشر صوشر بالروب الجامعي مقاس  هذه االستماشرةترفق مع 

  .في ظرف خاصالصوشر وضع تُ )بالحبر الجاف(: اسم الطالب وتخصصه و

  ائل.يمنع الكتابة خلف الصوشرة بالقلم الس 

  (.4×3التي بغير المقاسات المذكوشر ) ال تقبل الصوشر 

   القبول والتسجيل إااشرة حداه هذه االستماشرة في الموعد الذي تتسليم  المتوقع تخرجهعلى الطالب

 مسئولية تأخيره عن التسليم في الوقت المحدا.ويتحمل الطالب  بالجامعة

   نسخة من اهااة الثانوية العامة.ترفق 

 


