
 

 

 

 

  ششوط انتحىيم 
 -انتحىيم يٍ كهيح ألخشي داخم انجايعح وفقاً نهتاني : / ـح يًكٍ نهطانة

 

 أٌ َكىٌ يسرىفُاً نششوط انقثىل فٍ انكهُح انًحىل إنُها .و 5  يٍ 2 عٍ  أٌ ال َقم انًعذل انرشاكًٍو يضٍ فصهٍُ دساسٍُُ فأكثش   -

 ح .أٌ ال َكىٌ فٍ سجهّ األكادًٍَ أٌ عقىتاخ ذأدَثُ -

 َحق نهًرقذو انرحىَم يٍ كهُح ألخشي يشج واحذج فقظ طُهح فرشج دساسرّ تانجايعح. -

 نهكهُح انًطهىب انرحىَم إنُها. حانرحىَم َكىٌ حسة انطاقح االسرُعاتُ -

 %( يٍ انخطح انذساسُح.55عٍ َصف يرطهثاخ انثشَايج ) ذأٌ ال َكىٌ انًرقذو قذ دسس فٍ كهُرّ يا َزَ -

جًُع انًقشساخ انرٍ سثق نّ دساسرها وَشًم رنك انرقذَشاخ وانًعذالخ انفصهُح يٍ كهُح إنً أخشي ادًٍَ نهطانة انًحىل ذثثد فٍ انسجم األك  -

  فٍ انجايعح.وانرشاكًُح طىال دساسرّ 
 

 

 ...............................................:..... السجل المدني ........................................................................................................االسم :

 

 ..................................................... :الرقم الجامعي................ ......................................................................: الكلية / التخصص

 

 
عذد انفصىل انذساسيح  انحانح انذساسيح انًعذل انتشاكًي نتحاق تانجايعحسُح اال

 تًا فيها انحاني

عذد انساعاخ 

 انًسجهح

عذد انساعاخ 

 انًكتسثح

 وانتأجيالخ االعتزاساخعذد 

 

 

      

 

 
 

 انذسجح انًىصوَح دسجح انتحصيهي دسجح انقذساخ َسثح انثاَىيح انتخصص

 

 

    

 

 

                                            هيحإنً ك                                                 كهيح  انًذوٌ اسًي وتياَاتي أعالِ أفيذكى تشغثتي تانتحىيم يٍ ـح/  ـأَا انطانث

 -ورنك نألسثاب انتانيح :

................................................................................................................................................................................................ 

................................................................................................................................................................................................ 

 هـ341/     /         التاريخ :...................................................... التوقيع ..... ......:...............................................................االسم  
 

 تىصياخ انكهيح انًحىل إنيها   تىصياخ انكهيح انًحىل يُها  
 

 عذو  انًىافقح            ح   ًىافقان                                                              
   

 عًيذ انكهيح                                سئيس انقسى  

 اإلسى:      اإلسى:                                    
 

 انتىقيـع :                                    انتىقيـع :  
 

 هـ    413  /    /        :   انتاسيـــخ      هـ 413 /     /        :   انتاسيـــخ  

 

 عذو  انًىافقح            ح   ًىافقان                                                          
   

 عًيذ انكهيح                                سئيس انقسى  

 اإلسى:      ى:                                  اإلس  
 

 انتىقيـع :                                    انتىقيـع :  
 

 هـ    413  /    /        :   انتاسيـــخ      هـ 413 /     /        :   انتاسيـــخ  
 

      

  هللا  وفقّ                                                                              انقثىل وانرسجُم عًُذسعادج      

 انسالو عهُكى وسحًح هللا وتشكاذّ                                

نهُظش فٍ سغثرّ نهرحىَم واعرًادِ  وتٍُ َذٌ سعادذكى طهثّ حجًُع تُاَاذّ صحُح أٌنقذ ذى ذذقُق طهة انطانة وذثٍُ 

               نرُفُزِ.

     ونكى فائق انرقذَش واالحرشاو ،،،
                                                                                                                                                

التاريخ :    ....................................................................التوقيع :    ..........................................................................االسم :      عميد الكلية   

.................................... 
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 أخشي إنًًَىرج تحىيم يٍ كهيح 

 

 انعايح شهادج انثاَىيحتياَاخ  

 انحانيح  انكهيحتياَاخ 

 

  /ـح

                            

 A.R ( 5 )ًَىرج 

 


