جامعة الملك خالد

استًارج طانة زائر

عمادة القبول والتسجيل
قسم التسجيل

احملرتو،،،

عًادج انقثىل وانتسجيم جبايعح املهك خاند
السالم عليكم ورحمة اهلل وبركاته

بناءً على رغبة الطالب/الطالبة ........................................................................../ورقمو الجامعي .........................../
والذي يدرس بكلية  ...................................../التخصص .............................../

المستـ ـ ــوى ............................./

ويرغب دراسة المقررات الدراسية التالية طالبة زائر بجامعة /كلية ................................................................../
للفصل الدراسي  ................................/للعام الجامعي

/14

جايعح املهك خاند
الرقم

اسم المقرر

الرمز

14ه

جايعح /كهيح ................................................./
عدد
الوحدات

الرمز

الرقم

عدد نسبة المعادلة
الوحدات بين المقررين

اسم المقرر

استاذ المقرر

التوقيع

يالحظاخ هايح/
*يجب تعبئة حقل (عدد الوحدات).

* ال تعادل المقررات التي تكون عدد وحداتها اقل من عدد وحدات المقرر الذي تقدمة جامعة الملك خالد؟

* يجب أن ال تقل نسبة معادلة محتوى المقرر عن ( ) %80وأن يتم إكمال جميع بيانات االعمدة في الجدول
نفيدكم انو ال مانع لدى الكلية من معادلة المقررات أعاله وتقبلوا تحياتي ،،

عًيدج كهيح اآلداب واإلدارج نهثناخ تثيشح

رئيس انقسى

االسم.............................../

اخلتـى

التوقيع............................../

انكهيح

د .اجلىهرج حمًد آل جريح
احملرتو ،،،

سعادج اندكتىرج عًيدج انقثىل وانتسجيم جبايعح /كهيح .................................................../
السالم عليكن ورمحة اهلل وبركاته

بناء على موافقة كلية الطالبة  /نأمل التكرم بالموافقو على جراسة الطالبة المشار إلى اسمها أعاله كطالب زائر بجامعتكم في المتاح لديكم من المقررات
ً
الموضحة في الجدول بما ال عن (  18وحدة ) في الفصل العادي ( 10وحدات) في الفصل الدراسي الصيفي  ،وتزويدنا بنتيجة الطالبة بعد نهاية

الفصل المحدد،

شاكرين لكن حسن تعاونكن  ....والسالم ،،
يىثق انكهيــــــــح

االسم ............................../
التوقيع............................../
االصم نهطانة

توقيع الطالبة على االصل
................../

عًيد انقثىل وانتسجيم

اخلتـــــــــــم

د  .سعد تن حمًد دعجى

صىرج ملىثق انكهيح

االسم.................................../

التوقيع باالستالم ......................../
التاري ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػخ /

/

/

14ىػ

صىرج نقسى املكافأخ

االسم.................................../

التوقيع باالستالم ......................../

(( إقــــــــــــــــرار))
أنا الطالبة  ................................................/الرقم ............................./
قسػػم............................/

كليػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػة............ ................................./

أرغب في الدراسة لكالبة زائر في جامعة ............................................/
االول

للفصل الدراسي

الصيفي

الثاني

للعام الجامعي

/14

14ىػ

واتعهد تاالنتساو جبًيع ضىاب انطانة انسائر واملتًثم أهًيتها فيًا يهي :
)1عد تسجيل أي مقررات من خارج المواد الموافقة عليها في ىذا النموذج.
)2عدم تسجيل مقررات لها متطلبات سابقة لم يسبق لي اجتيازىا.
)3إال يزيد عدد الوحدات المسجلة في الفصل الصيفي عن ( )10وحدات دراسية وفي الفصل العادي
عن ( )18وحدة .
)4انو سبق لي الدراسة في الجامعة وحصلت على معدل تراكمي لمدة فصلين دراسيين على االقل .
 )5احضار نتيجة المقررات التي درستها قبل نهاية االسبوع االول من بداية الفصل التالي .
)6أن وضعي االكاديمي في الجامعة (منتظما) ولست مفصوال أو مطوي قيدي وإذا حدث لي طي قيد أو
فصل بنهاية ىذا الفصل الدراسي فإن ذلك يعد إلغاء لهذا النموذج .
)7في حالة عدم قبولي كطالب زائر في الجامعة المراد الدراسة بها فإن عليها العودة قبل نهاية االسبوع

الثاني من بدء الدراسة وإبالغ العمادة بما تم .
انتـــــــاريخ /

/

/

14هـ

.........................../

رقى اجلىال

انتىقيع تانعهــــــى...................../

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

......................../

