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 (  42رقم ) نموذج

  طلب إعادة قيد

  الفصل الدراس ي هـ42/              42 العام الجامعي

ــربــ ـــــاالســـم الـ   الجنسية  يـــــاعـ

 دكتوراه        ماجستير           المرحلة  الرقم الجامعي

Email )ـــالرقم   )الجامعي   والــجــ

ــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــةالـ ــــكــلــــيـــ ــــالمع / ـ ـــ ـــم  هدـ ــــسـ ـــقــ   العلمـــي الـ

  المعدل التراكمي هـ42/        42من العام الجامعي         ______ الفصل الدراس ي تاريخ االلتحاق بالدراسة

  تقدير الطالب في الدراسة المنهجية هـ42/        42من العام الجامعي         ______ الفصل الدراس ي المنهجيةتاريخ الدراسة 

  طي القيد:   تاريخ______________________________________________________________________________________________________ 

 :سبب طي القيد ______________________________________________________________________________________________________ 

  :مسوغات إعادة القيد_________________________________________________________________________________________________ 

 دراستها: ة من الطالبالمقررات المطلوب  

4.  4.  

3.  2.  

 

 بعدم الموافقة    بالموافقة       أوص ى مجلس القسم في جلسته رقم )                          ( وتاريخ:

 بعدم الموافقة    بالموافقة       أوص ى مجلس الكلية/المعهد في جلسته رقم )              (   وتاريخ:    

 التاريخ: التوقيع:                                                                                         االسم:     عميد كليــــــــــــة/معهد:                                             

 بعدم الموافقة         بالموافقة                                                                أوص ى مجلس عمادة الدراسات العليا في جلسته رقم )              (      وتاريخ:

 التاريخ:                     التوقيع:                                                           عميد الدراسات العليا:

 

 

 مالحظة: ال يقبل أي نموذج تعرض للتعديل أو كان ناقصا

  عدد الفصول المؤجلة نعم                ال           هل سبق له تأجيل الدراسة

ـــــيل ـــصـ  التفـ

  من العام الجامعي  الفصل الدراس ي

  من العام الجامعي  الفصل الدراس ي

  من العام الجامعي  الفصل الدراس ي

  من العام الجامعي  الفصل الدراس ي

  للعام الجامعي  عدد فصول الفرصة نعم  ال                      هل سبق أن أخذ فرصة إضافية

  عدد فصول الحذف نعم  ال                      هل سبق له حذف مقررات 
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