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نموذج  / 71ش

طلب إصدار وثيقة

اسم الطالب /الطالبة (كما هو يف السجل املدني)
رقم السجل املدني:
الرقم اجلامعي :
املعدل:

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

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

سنة التخرج :

سبب طلب إصدار الوثيقة :
أسباب أخرى :

الكلية:

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

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

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

بدل فاقد

القسم :

الفصل :

بدل تالف

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

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

بدل تعديل اسم

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

الوثائق املطلوب إرفاقها:
( جيب إحضار مجيع الوثائق الرمسية  ،وال يكفي صورها )

تنبيه  :ال تسلم الوثائق إال لمقدم الطلب فقط وال يحق ألي شخص آخر استالمها.
التوقيع:
رقم اجلوال:
اسم مقدم الطلب :
.......................................................................................................... .............

سعادة عميد القبول والتسجيل

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

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

سلمه اهلل

نفيد سعادتكم بأنه قد مت مراجعة البيانات أعاله  ،ومن خالل ما هو مثبت يف السجالت األكادميية  ،فإن
الكلية تؤكد على صحة البيانات السابقة .
مسجلـ/ـة الكلية
االس ـ ــم :
التوقيع:

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

عميد الكلية
االس ـ ــم :

اخلتم

التوقيع:

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

سعادة رئيس قسم الوثائق
اعتمدوا

إصدار وثيقة للطالبـ /ـة

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

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

سلمه اهلل
عدم إصدار وثيقة للطالبـ /ـة
عميد القبول والتسجيل
د .خالد بن عمري الغامدي

استلمت الوثيقة األصل

.

االسم :

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

التوقيع :

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

السجل املدني :

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

مالحظة هامة  :يرجى إحضار الوثائق المطلوبة حسب سبب طلب إصدار الوثيقة

الوثائق المطلوبة لبدل فاقد
 -1صورة الوثيقة األساسية إن وجد
 - 2صورة بطاقة األحوال للطالب – وكرت العائلة للطالبات.
 - 3تعبئة نموذج طلب إصدار وثيقة الموجود بالصفحة األولى.
 - 4اعالن في الجريدة

الوثائق المطلوبة لبدل تالف
-1
- 2
- 3

أصل الوثيقة التالفة.
صورة بطاقة األحوال للطالب – وكرت العائلة للطالبات.
تعبئة نموذج طلب إصدار وثيقة الموجود بالصفحة األولى.

الوثائق المطلوبة لبدل تعديل اسم
-1
- 2

-3
- 4

إشعار األحوال المدنية بتعديل االسم.
صورة بطاقة األحوال للطالب – وكرت العائلة للطالبات.
إحضار الوثائق األصلية ( الوثيقة – حسن السيرة والسلوك .
تعبئة نموذج طلب إصدار وثيقة الموجود بالصفحة األولى.

