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الرقم الجامعي

العنوان

رقم الجوال

هاتف المنزل
رقم األيبان
بداية فترة اإلمتياز
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بريد إلكتروني


 ارغب بالتأجيل لمدة .........شهر
م
41هـ الموافق / / :
 أرغب البداية في/ / :

تُـعـبــأ من قبل طالب االمتياز

شخص للطوارئ

صلة القرابة

رقم الجوال

هاتف المنزل

جهة العمل

هاتف العمل

تــعـــهـــد و إقــــــــرار :
نعم أنا طالب االمتياز المذكورة بياناتي أعاله أتعهد بما يلي:
 )1أن جميع البيانات المذكورة أعاله صحيحة و قد تم تعبئتها من قبلي شخصياً.
 )2قد علمت بأنه أي نموذج خاص بسنة االمتياز غير مستوفي لكامل المعلومات المطلوبة سوف يتأخر وأتحمل أنا مسؤولية هذا التأخير .
 )3قد اطلعت على أنظمة ولوائح سنة االمتياز الصادرة من الكلية.
 )4قد علمت بأنه ال يمكن تعديل الرغبات بعد عمل التوزيع الالزم من قبل وحدة شؤون الخريجين واإلمتياز.
 )5قد علمت بأنه في حال رغبتي بقضاء فترة تدريبية خارج مدينة الرياض أو اختيارية اتعهد بتنسيقها ويجب أن أتقدم بطلب بذلك قبل شهرين على
األقل .
 )6قد علمت بأنه ال يحق لي أن أتمتع بإجازة إال بعد تعبئة النماذج الالزمة لذلك وأخذ الموافقات النظامية.
 )7قد علمت بأنه ال يحق لي أن أقوم بإلغاء أو تأجيل أي دورة تدريبية إال بعد تعبئة النماذج الالزمة لذلك وأخذ الموافقة من وحدة شؤون الخريجين
واإلمتياز.
وعلى ذلك أوقع :
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مع التحية لسعادة رئيس وحدة الخريجين واإلمتياز :الطالب المذكورة بياناته اعاله :
إفادة المنسق اإلداري




استوفى جميع متطلبات بدء فترة اإلمتياز
لم يستوف متطلبات بدء فترة اإلمتياز لألسباب التالية:

................................................................ ................................................................
.................................................................. ...............................................................
االسم ................................................................:التوقيع .........................................:التاريخ41........../.........../........... :هـ

اعتماد رئيس وحدة
الخريجين واالمتياز

مع التحية للمنسق اإلداري:

يعتمد بداية فترة اإلمتياز حسب اللوائح واألنظمة بتاريخ :

/

/

41هـ

الموافق :

/

/

االسم  ...............................................................:التوقيع .........................................:التاريخ41.........../........../............ :هـ
 صورة لملف الطالب
للحفظ في وحدة الخريجين واإلمتياز

م

