
 

 

 

 

 
 

  
 العائلة( بطاقة)حسب بطاقة األحوال المدنية أو   البيانات الشخصية :

   :العربيةاللغة  أوالً:

 ............العائلة...............الجداسم ...................األباسم ......................األولاالسم  

  :ENGLISHحسب جواز السفر(                  (      اإلنجليزية:اللغة  ثانيـاً:

 .:Full Name …..……...................................................….………….….…… : رباعي االسم

 ........................................................................رقم الهوية:  :..........................................ةالجنسيثالثاً: 

 العناوين )العنوان الدائم(:رابعاً: 

 ....................:.....الحي .............................:....المدينة .......................................... :المنطقة

 .....................................:اإللكترونيالبريد  .........:.............بديل..هاتف  :........................الجوال

 

 البيانات التعليمية :

                                          ......... ................................................ة :ـــــــــــــالكلي ......... ...................................: الجامعيالرقم 

 .........: المعادلةالساعات  .........................الساعات المسجلة في الفصل الحالي  :...............: المجتازةالساعات 

 هـ41.........../41.......لعام الجامعي ا          :      القبول سنة

 هـ41........../41........للعام الجامعي        يالصيف الثاني         األول      )حدد( :       طلب التخصيصفصل 

 
 الطالب/ـة التخصص حسب رغبةتحديد 

        .................................  : (المسارالتخصص الفرعي )...... ................... .........: التخصص الرئيسي: الرغبة األولى 

 .............................  : (المسارالتخصص الفرعي ).......... ........................ : التخصص الرئيسي: الرغبة الثانية 

  .............................  : (المسارالتخصص الفرعي ).......... ........................ : التخصص الرئيسي: الرغبة الثالثة 

 

 
 
 
 
                                                  

 
                                                                                                              

 

  

 
 عمادة القبول والتسجيل

 

   Kingdom of Saudi Arabia 

Ministry of Higher  Education 

Northern Border University 
Deanship of Admission & Registration 

 مسجل الكليح

   وفيذ سعادتكم تأوه:  .........................................................سعادج عميذ كليح 

 . تالكليحالقسم العلمي مه قثل هـ  . 14في تاريخ     /        /           حسة الرغثح المىافق عليهالطالة/ـح تخصيص اتم  

 سابق تخصص رئيسي /ـهاال يوجد له طالب/ـة تخصيص نموذج

االسم:..............................................التوقيع:.............................التاريخ:............................ القسم العلميرئيس 

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

 وكيل الكليح للشؤون األكاديميح

 غير موافق         موافق القرار  

 غير موافق         موافق القرار  

 غير موافق         موافق القرار  

االسم:..............................................التوقيع:.............................التاريخ:............................

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

 ..................................االسم : ...............................................التوقيع:................................ التاريخ: ....................

 اإلجراء المطلىب

من قبل الكلٌة وتحدٌد الرغبات بالتسلسل لدى وكٌل الكلٌة للشؤون  نموذج  التخصٌصتعبئة .1

 A.R. ( 12 )ومىرج رقم .  ( طباعة النموذج من موقع العمادةاألكادٌمٌة  ) 

 .الطالبـ/ـة تخصٌصموافقة رئٌس القسم على .2

 . وفق ضوابط التخصٌص بالكلٌة ٌتم تخصٌص الطالب فً القسم العلمً.3

 .تنفذ عملٌة التخصٌص من قبل مسجل الكلٌة.4

تغٌٌر تخصص الطالبـ/ـة من برنامج "السنة التحضٌرٌة العام  فً الكلٌة  إلى التخصص .5

 .الدقٌق
 

 الشروط

 ومقررات اإلعداد إن وجدتمتطلبات السنة التحضٌرٌة  جمٌعاالنتهاء من .1

 .( 5.00من  200الٌقل المعدل التراكمً عن ) أن.2

 .ان ال ٌكون مفصوال أكادٌمٌا  .3

 .ٌقدم الطالب نموذج التخصٌص للكلٌة لتحدٌد التخصص الذي ٌرغبه.4

 .التخصص فٌهتحقٌق شروط القسم الذي ٌرغب .5

 

 A.R. ( 12 )ومىرج رقم 


