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  لطالبا صندوق من سلفة طلب نموذج
  سعادة رئيس جملس إدارة صندوق الطالب باجلامعة               احملترم

  : السالم عليكم ورمحة اهللا وبركاته، وبعد
 ) ألف ريال١٠٠٠احلد األعلى للسلفة (رياالً (                ) كتابة (       ) أرجو التكرم باملوافقة على منحي سلفة قدرها 

 

 :االسـم رباعيـــا
............................................... 

 : .............................................مكان اإلقامة

 ........................................... .............:مكان امليالد هـ١٤            /         /        :تاريــخ امليــالد

 متزوج(   ) أعزب     (   )  :احلالة االجتماعيــــة  .......................................:اهلوية الوطنيةبطاقة رقم 

 ............................................................:رقم اجلــوال هـ١٤       /    /     : :اهلوية الوطنيةبطاقة انتهاء تاريـخ 

 :ر البطـــاقةمصد
............................................. 

 ......................: ..................................هاتف املرتلرقم 

  :الرقـم اجلـامعـي
.............................................. 

 .................. ........................................:العام الدراسي

 : ............................القسم  ..........................:الكلية

 .................. ..........: التراكمياملعدل    ...............................:املستوى

 : ..................................................لفةمربرات طلب الس ............................: ..........مبلغ السلفة املطلوب

 ال(   ) نعم     : (   ) هل انتهى سدادها: ....................    مقدارها ال(   ) نعم     (   )  :هل سبق احلصول على سلفة

 

 .....................................: .............توقيع الطالب هـ١٤            /         /        :الطلبتاريــخ 

  

  : مع تعبئة هذا النموذجاألوراق املطلوبة
   .الوطنية اهلوية أو اجلامعية الطالب بطاقة من صورة .١
   .للطالب األكادميي السجل من صورة .٢

 

  :شروط التقدمي على السلف
 .احلايل الدراسي الفصل يف املسجلني اجلامعة طالب من الطالبة/الطالب يكون أن .١

 .شهرياً تصرف جامعية مكافأة الطلب ملقدم يكون أن .٢

 .السلفة طلب على التقدمي عند ٣ عن التراكمي املعدل يقل أال .٣

 .ريال١٠٠٠ هو للسلفة األعلى احلد .٤

 

 هـ١٤ /     /         :تاريــخال : ...............التوقيع .....................           :اسم مراجع البيانات

 

  :رأي اللجنة االجتماعية للصندوق
  هـ؛ توصي اللجنة بـــ١٤/   /   وتاريخ   (      )  بناًء على اجتماع اللجنة االجتماعية للصندوق رقم 

 عدم املوافقة على صرف السلفة(   ) املوافقة على صرف السلفة   (   ) 

 

 هـ١٤ /     /         :تاريــخال ..........: .....التوقيع .....................           :رئيس اللجنة

 

  :)رئيس جملس إدارة الصندوق(عميد شؤون الطالب رأي 
  هـ؛ توصي اللجنة بـــ١٤/   /   وتاريخ   (          )  بناًء على اجتماع اللجنة االجتماعية للصندوق رقم 

 يعاد طلبه للمدير التنفيذي    (     ) يعرض طلبه على الس(     ) املوافقة على صرف السلفة   (     ) 

 

 هـ١٤ /     /         :تاريــخال : ...............التوقيع .....................           :رئيس اللجنة

   :اخلتم الرمسي

  


