
 

  

 

 

 

 

 

 الدبلوم /البرنامج /الدورة  التخصص  للعام الجامعي    الفصل الدراسي  

 تاريخ بداية الدبلوم /البرنامج  رقم السجل االكاديمي  مرحلة التسجيل  

لاير   مبلغ وقدرة )                (  لاير فقط  )كتابة( ةرسوم الدبلوم/البرنامج/الدور  المبلغ المودع في الحساب العمادة   

 سبب االنسحاب  

هـ14تاريخ الهوية    /     /        اسم الطالب/الطالبة  رباعي     رقم الهوية 

 رقم جوال الطالب/الطالبة  رقم الهاتف  جوال احد االقارب رقم الهاتف

رقم مع ارفاق األصل أو صورة واضحه 24اسم البنك ورقم االيبان الخاص بالطالب/ الطالبة المكون من   

هـ14ريخ الهوية    /     /      تا  اسم صاحب الحساب المفوض رباعي     رقم الهوية  

SA  اسم البنك )      ( رقم االيبان 

  نموذج طلب انسحاب واستراد مبلغ  

فقه هللا و                                     سعادة عميد القبول والتسجيل                                                                                 

 السالم عليكم ورحمه هللا وبركاته وبعد 

 أفيدكم بأنني أرغب في استرداد مبلغ وقدرة )               ( لاير مقابل رسوم تسجيل في :

 ى ذلك وهللا يحفظكم؛؛؛؛؛؛ )المرفقات مع النموذج (آمل الموافقة على إعادة المبلغ المستحق لي والموافقة عل

  صورة من بطاقة األحوال أو
 كرت العائلة

 

  رقم او صوره واضحه 24أصل االيبان المكون من 

 

  تعبئة االيبان الثاني اذا كان اإليداع في حساب
 شخص اخر باإلضافة للشروط السابقه

 

 

 خاص بمنفذ الدبلوم /البرنامج /الدورة

 وفقه هللا                                                                                       سعادة عميد القبول والتسجيل                      

.........للعام     أفيد سعادتكم بأن القسم ليس لديه مانع من قبول طلب الطالب/الطالبة لالعتذار عن االستمرار في الدبلوم ..................تخصص...... السالم عليكم ورحمة هللا وبركاته وبعد 
رقم وحيث ان الطالب /الطالبة دفع مبلغ )    ( لاير  24ات أعاله وتم ارفاق جميع المتطلبات من الطالب/الطالبة وااليبان األصل المكون من لفصل الدراسي )       ( وقد تم مراجعة البيانل هـ14

 .....)................( لاير في حساب  عمادة خدمة المجتمع والتعليم المستمر حسب سند اإليداع المرفق ولكون الطالب انسحب خالل .........

( من الالئحة اإلدارية والمالية لعمادة خدمة المجتمع والتعليم المستمر المبلغ المودع كامل 18/19نرجو من سعادتكم الموافق على إعادة المبلغ المدفوع من الطالب/الطالبة وحسب المادة )
 من الالئحة  18ة وقدره )     ( لاير )..............( لاير لكونه انسحب خالل لفترة القبول حسب الماد

 من الالئحة  19بوع األول حسب المادة مبلغ وقدره)      ().................. ( لاير بعد حسم مبلغ التسجيل وقدره)     ( لاير لكونه انسحب بعد فترة القبول والتسجيل األس

   19سم مبلغ التسجيل )      ( لاير حيث انسحب خالل األسبوع )      ( من الفصل حسب المادة من المبلغ بعد ح(  %)    نسبة مبلغ وقدره)      ().................. ( لاير بعد 

طالب / الطالبة /تكون االرقامم ب مع المتقدمين /)التأكد من االيبان الخاص بالالمطلوب والمرفقات من القسم مع أوراق المتقدم )تدقيق البيانات أعاله / ارفاق سند اإليداع األصل /السجل االكاديمي او كشف بسم الطال
 رقم وصورة الهوية( 24رقم / اسم البنك / توقيع المتقدم على االيبان /التفويض في حالة كان اإليداع في حساب شخص لخر مع االيبان  24واضحه / تكون 

 
التوقيع /                          هـ                                14التاريخ  /     /                               الموظف/الموظفة المختص/                                  

وفقة هللا                                                                          سعادة عميد خدمة المجتمع والتعليم المستمر                     

‘‘‘ولكم جزيل الشكر  آمل من سعادتكم االطالع والتوجية والرفع لصاحب الصالحية على ارجاع المبلغ المذكور ......‘‘‘ السالم عليكم ورحمة هللا وبركاته وبعد   

  

 هـ                          التوقيع:1440تاريخ تقديم الطلب       /            /                            اسم الطالب/الطالبة :                         

 

 عميد القبول والتسجيل


