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عمادة القبول والتسجيل

نموذج إعادة قيد

لمن الغى قيده الدراسي ( منقطع"فاقد لمقعده الدراسي"  /منسحب من الجامعة)
0ــ معلومات الطالب (يعبأ من قبل الطالب):
اسم الطالب  ....................................................... :الرقم الجامعي  ...................................... :الجنسية ................................ :
التخصص الحالي  ............................................ :الدرجة  .........................................:المعدل التراكمي ..................................:
معدل الثانوية العامة  ....................:الفرع  .......................... :مصدر الشهادة  ........................... :سنة الحصول عليها .....................
معدل الدبلوم  ........................ :التخصص  ................................... :سنة الحصول على الدبلوم  ( ............................. :لطلبة التجسير )
تقدير البكالوريوس......................... :نوع امتحان اللغة االنجليزية  ............................ :عالمة امتحان اللغة االنجليزية ( .......................:لطلبة الماجستير)

أقر و أعترف بأن جميع المعلومات الواردة في هذا الطلب صحيحة ودقيقة و أتحمل مسوؤلية أي خطأ أو نقص فيها سواءا كان متعمداً أو غير متعمد .

8ـ تدقيق عمادة القبول و التسجيل
أ -التأكد من توافر شواغر في التخصص:

)

(

(

متوفر

)

غير متوفر

ب -عدد الفصول التي سجلها الطالب في الجامعة..............................:
ج -عدد فصول اإلنقطاع و التأجيل و اإلنسحاب من الفصل....................:

رئيس قسم القبول :
التوقيع والتاريخ...................................... :
توقيع الطالب والتاريخ ...................................:
يعتبر التوقيع إقرارًا باإلطالع على جميع البيانات الواردة أعاله .

 -3موافقة عميد الكلية المختص ( :

)

موافق

(

)

غير موافق .

التوقيع والتاريخ .................................................:

موظف
إلستعمال المكتبة:
 4ــ
توقيع وختم الموظف المسؤول .............................................................................. :
5ـ إلستعمال الدائرة المالية:

6ــ إلستعمال عمادة القبول والتسجيل ( تنفيذ النموذج حاسوبياً) :

توقيع وختم الموظف المسؤول.....................................................................................................:

الموظف المسؤول...........................................................................................................:

التاريخ ........................................ .................................... ................................................:

التوقيع والتاريخ ............................................... ........... ................................................:

مالحظات هامة :
ال من التخصص فصالً نهائياً ال يجوز إعادة قيده إلى نفس التخصص وباإلمكان تحويل التخصص.
 0اذا كان الطالب مفصو ً
 -8الطالب المنقطع"فاقد لمقعده الدراسي"  :هو الطالب الذي لم يسجل جدوله الدراسي ولم يقدم نموذج تأجيل او انسحاب من الجامعة .
-3الطالب المنسحب :هو الطالب الذي قام بإجراء عمليه اإلنسحاب من الجامعة .
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