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 دراسيةمنحة إقرار الحصول على 

  م 20     - 20    للعام الجامعي  ...................................فصل دراسي / 

 .................................................المقيد بالجامعة برقم/  .......................................................................................قر انا الطالب / أ 

الدراساية الناا ن ة المعفياة ماا الموااراشا   لاماا  بقياا  الجامعاة بااي على لااة ااشاة الاااراع االقنالاد الم  ماة 
  % …........……ما الموراشا  الدراسية ب نبة باإللفاء قد حوات لاة م حةساسها الاة التى ا 

 ةبالجامعاااااا ....................................................................................المراااااااا الدراسااااااى  ...............................................................ببرنااااااام   لادراسااااااة
  ....................../....................عا  الجامعى ال ........................................الفول الدراسى ............................................بالمنتنى الدارسى 

مارى متااام يا بارا ااشاة ألتاامى االاة يقر بمناشقتى لاة ااشة هذه الااراع االقنالاد س سايما ايماا قتعاا  باأ   -
ااااذ كلاا   ي ساابب مااا اسساابا  أ ااا  م هااا حاااك  راااى لادراسااة بال ايااة إللفياات أ  اسااية التااى الموااراشا  الدر 

ا ااترع سساتمرار اساتحقاقى لهاا  ، كال شوال اراساى لااة حاداب خاصاة ذ هاذه الم حاةأبا عامىقر بأ  النبب ا 
 ............................لا GPA) )التراكمى معدلى الدراسية المقباة أس  قل فونكشى ال

رضاة لاجاااء الاذي ف كلا   كانذ الطالاب ل  عد ما أي م حة أخرى، اإكا  بايا خامنتفيقر بأذ الطالب غير ن   -
 . قاى به الجامعة مع را اامل قيمة الم حة مع التعهد بعد    رار المطالبة

سااتمرار الم حااة، اكلاا  ستأكااد مااا حالتااه امعدلااه التراكمااى سااتمرار الم حااة  جااب أذ قتقااد  الطالااب بطاااب لاس -
 .قلاألسى بأسبنليا لاة اء الفول الدر   بالجامعة قبل بدعشئنذ الط بطاب رسمى إلة إاارة

قوة لهذه الم حة هى ثمانياة شوانك اراساية اسسية الويفية، االحد رافونك الد نري لاة ال سهذه الم حة  -
 .لتحاق بالجامعةسما  ار خ ا (خر ف اربيع(رئينية 

 ..................................................................................................................................................................................... :بياذ ننع الم حة الدراسية 
 ........................................................................................رقم قنمى / .............................................................................................. / نقيع الطالب

 .................................................................................رقم قنمى / ....................................................................... /  نقيع الة امر الطالب

 /       /           التار خ .......................................................................  /  نقيع المنظف المنئنك بالمراا 
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