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 .قرض نموذج طلب

 المحترم                                                                  سعادة عميد شؤون الطالب ورئيس مجلس إدارة صندوق الطلبة 

 السالم عليكم ورحمة اهلل وبركاته    

 :الكلية                      :الرقم الجامعي                 : الجنسية                                       :  الطالبة/ مقدمه الطالب 

 )   (إذا كان الجواب نعم هل ال زلت تقوم بتسديدها   .ال□   .نعم□ ؟هل سبق لك الحصول على قرض من صندوق الطلبة

 .ال□    .نعم□  ؟هل تنوي اإلعتذار عن الدراسة بنهاية الفصل  .ال□    .نعم□  ؟هل تنوي إيقاف قيدك هذا الفصل أو العام

 (                                                                                                    : )                         الغرض من القرض

 ل توقف المكافأة أو تركي للدراسة، كما أقر بأن المعلومات المذكورة صحيحة،،كما أتعهد بالتزامي بتسديد القرض حتى في حا

 هـ11:   /     /     التاريخ                                                                                                              :   التوقيع

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .للطالبة/ الوضع األكاديمي للطالب 
 (        )             عدد ساعات التخرج بالكلية                            .                ال□.  نعم□هل تصرف للطالب مكافأة      

 ()   الفصول التي درسها الطالب  عدد(   )   هذا الفصل ما عدد الساعات المسجلة ل.ال□.  نعم□ هل الطالب مسجل لهذا الفصل

 .ال□. نعم□هل حصل الطالب على إنذارات  )    (المعدل التراكمي آلخر فصل )    ( إجمالي عدد الساعات التي أتمها بنجاح 

 .الثالث□.         الثاني□.         األول□هذا هو اإلنذار     . الطالبة حصل على إنذارات/ إذا كان الطالب 
 هـ11/       11من العام الجامعي       )                      ( الفصل : الفصل الدراسي المتوقع التخرج فيه

 :التاريخ:                                  التوقيع:                                                           المختصالموظف 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .رأي الباحث اإلجتماعي

 :الطالبة/ بدراسة حالة الطالب 

 (.                                                                                )                       قرض وقدره بمنحها/ أوصي بمنحه  □

 .لعدم توفر األسباب الموجبة لصرف القرض. قرضبمنحها / ال أوصي بمنحه  □

 يعتمد،،،:                               التاريخ:                                     التوقيع:                                             اإلسم

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .أمر صرف قرض

 المحترم                               المدير التنفيذي لصندوق الطالب                                                      سعادة 

 :للطالبة/ للطالب (               )                           فقط : )                   ( مبلغإعتمدوا صرف 

 )      (هـ على أقساط شهرية  عددها 11كقرض تخصم من مكافأته الشهرية إعتبارًا من مكافأة شهر            من عام         □

 .صيلها لصندوق الطالب، والعرض على المجلس في أول جلسة قادمةالالزم نحو قيدها ومتابعة تحللقسط الواحد ويتخذ 

 رئيس مجلس إدارة صندوق الطالب

 

 .إقرار باستالم القرض

ريدال  )        ( بأنني قد استلمت قرض من صندوق الطلبة وقددرها  :                                            الطالبة/ أقر أنا الطالب 

على أن تحسم من مكافأتي على أقساط شدهرية   الرياضهـ المسحوب على بنك 11:   /   /   وتاريخ(          )بموجب شيك رقم 

 .هـ11:               ريااًل للقسط الواحد إعتبارًا من مكافأتي عن شهر)               ( أقساط بواقع )          ( عددها 

 

 هـ11:      /      /    تاريخ األستالم:                                    التوقيع                     :                                    األسم

 جامعة الملك فيصل

 البـــــصندوق الط


