
 
   

  

  )لطالب الدراسات العليا()لطالب الدراسات العليا(  إخالء طرف من الجامعةإخالء طرف من الجامعة

  الرقم الجامعي   الطالبـ/ـة  سما

  الكلية   رقم الهوية
  البرنامج  القسم العلمي 

  العام الجامعي   الفصل الدراس ي 

                                    راه دكتو ماجستير بمشروع بحثي    ة ماجستير برسال  دبلوم     مية الدرجة العل

ب إخالء  أسبا
 .إلغاء قيد  انسحاب       تخرج   الطرف 

 هـ.  14/    /         التاريخ: اريخالت  توقيع الطالبـ/ـة
  املرشدتوقيع 
 لمي الع

 هـ.  14/    /         التاريخ: اريخالت 
 

 

 

  للجهات اآلتية: أو متطلبات عهد أو مستحقات أيـة  /الطالب بطرف دال يوج عات المختلفة بالجامعة:القطاإخالء الطرف من 

 الختـم الرسمي   التوقيع  الكــليــــة:

 الختـم الرسمي   التوقيع  اإلدارة المشرفة على البرنامج(:)  العلميالقسم  

 الختـم الرسمي   التوقيع  : (3)  عمادة شؤون المكتبات

 الختـم الرسمي   التوقيع  :(1)  الطالب  شؤونعمادة  

 الختـم الرسمي   التوقيع  :(1)  العلميث  عمادة البح

 الختـم الرسمي   التوقيع  :والسالمةإدارة األمن  

 الختـم الرسمي   التوقيع  :(2) المستمر عمادة خدمة المجتمع والتعليم 
 

 إخالء طرفهم من هذه الجهات. دفوعةاملطالب البرامج لزم ال ي  (1)

 .املدفوعةخاص فقط بطالب البرامج   (2)

 .إخالء طرفهم من هذه الجهات في البرامج املدفوعة واالعتيادية يلزم طالب املشاريع البحثيةال   (3)

 

 ؛ يسلم لعمادة الدراسات العليا ما يلي:قطاعات املختلفة بالجامعةبعد استيفاء جميع توقيعات ال: الطرف إخالء نموذج مرفقات
  على واإللكترونية  / تم استالم النسخ الورقية(CD) بالمقررات والرسالة( دراسة الطالبإذا كان نظام ) من الرسالة العلمية . 

  نسخة الكترونية على م استالم ت(CD) (المشروع البحثيالمقررات والطالب ب دراسة  نظاما كان )إذ . 

   طالب البرامج المدفوعة(.)ل تقرير مخالصة مالية من عمادة خدمة المجتمع باستيفاء جميع المستحقات الماليةتم استالم 
 

 

 

 

 

 لدراسات العليااعمادة  عميد 
..................................... ............ ................................... 
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 هـ 14    /    /      :التاريخ

 

 

 باستالم الوثيقة إقرار الطالب

، تبـو العليـا باامعـة  عمـادة الدراسـاتمـن  وثيقـة الترـرو واللـجأل ادـيادي يأقر أنا الطالب املوقع أدناه بأنني تسلمت 

 .ولم يعد لي أى متعلقات وال توجد بطرفي أى عهد أو مستحقات للجامعة

 .هـ14التاريخ     /     /     ..... .......: .............................التوقيع .................................................................... :ةـالطالب/ اسم

 املختص موظف عمادة الدراسات العلياقة مصاد

 .هـ14التاريخ     /     /     ..... ........................................ التوقيع:  ............................................................................... االسم:

 

 

 


