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 م 20/       /              التاريخ  ةـتوقيع الطالب/

 للطالب/ ـة. األكاديمي* يرفق السجل 

 

 بها معترف جامعة أو كلية في الدراسة تكون وأن ،الدراسة على مسبقا الطالب فيها يدرس التي الكلية موافقة. 

 التخرج متطلبات تتضمنها التي المقررات ألحد مفرداته في مكافئا أو معادال الكلية خارج الطالب يدرسه الذي المقرر يكون أن. 

 عدد من % 30 عن يزيد ال بما الجامعة وخارج داخل من زائر كطالب بدراستها للطالب يسمح التي الدراسية للوحدات األقصى الحد يكون 
 .الالئحة في به المسموح األقصى الحد عن دراسي فصل كل في المقررات عدد يتجاوز وأال للتخرج المطلوبة الوحدات

 المعتمدة الدراسية للخطة وفقا الطالب به يدرس الذي المستوى في المقررات ضمن من يكون بحيث المقررات اختيار يتم أن. 

 الجامعة داخل اخرى بكلية كزائر الطالب درسها التي والتراكمية للمقررات الفصلية والمعدالت التقديرات جميع األكاديمي السجل في تثبت. 
 
 
 
 

 اهلل وفقه           والتسجيل القبول عميد سعادة
 وبعد، وبركاته اهلل ورحمة عليكم السالم

 .التقدير ووافر التحايا أطيب........................................................................  كلية تهديكم

 .زائر كطالب أعاله ـه/  الطالب دراسة على نوافق ال ☐    .زائر كطالب أعاله ـه/  الطالب دراسة على نوافق ☐
 .كلية: ..................................................................ال عميد    ...................................................................قسم: ال رئيس

 التوقيع:  الختم                        التوقيع: 
 التاريخ:        التاريخ:

 

 

 

 اهلل وفقه       ................................................... كلية عميد سعادة

 وبعد، وبركاته اهلل ورحمة عليكم السالم

 ........................... الدراسي للفصل الموقرة بكليتكم زائر كطالب أعاله المذكور ـة /الطالب دراسة من مانع لدينا ليس بأنه سعادتكم نفيد

 . والتقدير التحية فائق ولكم دراسية، مقررات)   (  وعددها أعاله المذكورة المقررات وبحسب .......................................، الجامعي العام من

             

 والتسجيل القبول عميد

 د. مهند بن سالم المطيري               الختم      ص/ وحدة النظام

 الطالبص/ كلية 

 

  البريد اإللكتروني   مقدم الطلب 

  رقم الجوال   الكلية 

  رقم السجل المدني / اإلقامة  التخصص 

  المعدل التراكمي  يالرقم الجامع

 

  الكلية المراد الدراسة فيها كطالب زائر  الفصل الدراسي / العام الدراسي

  زائرعدد الفصول الدراسية السابقة كطالب   الكلية / التخصص 

 مقررات الكلية التي يرغب الدراسة بها كطالب زائر مقررات الكلية حسب الخطة الدراسية للطالب/ ـه

 عدد ساعاته المعتمدة رمزه رقمه اسم المقرر م المعتمدةعدد ساعاته  رمزه رقمه اسم المقرر م
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 م20تاريخ تقديم الطلب:      /       /                                                                                                          نموذج زائر من أحد فروع الجامعة

 زائر ـه /كطالب الدراسة شروط

 عمادة القبول والتسجيل

 المقررات المطلوب دراستها وموافقة الكلية

 


