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نموذج رقم ( – )3إعادة القٌد
االسم رباعـــً:

الرقم الجامــعً:

رقم الهوٌـــــــة:

رقم الجـــــــوال:

القســــــــــــــــم:

العام الجامعـــً:

سنة االلتحاق بالجامعة:

تارٌخ طً القٌـد:

عدد فصول االنقطاع:

إجمالً عدد الساعات التً تم دراستها:

المعدل التراكمً من :5

عدد اإلنـــذارات:

سبب طً القٌد:
ضوابط إعادة القٌد
.1

ٌقدم طلب إعادة القٌد مع السجل االكادٌمً للطالب الى المرشد االكادٌمً للقسم خالل االسبوعٌن األولٌن من بدء الفصل الدراسً.

.2

أن ٌتقدم الطالب بطلب إعادة القٌد بما ال ٌزٌد عن أربعة فصول دراسٌة من تارٌخ طً القٌد.

.3

البد من موافقة مجلس الكلٌة على إعادة قٌد الطالب خالل االسبوعٌن األولٌن من بدء الفصل الدراسً وفً حال تأخر موافقة مجلس الكلٌة عن هذه الفترة ،فٌعاد
قٌد الطالب فً الفصل التالً.

.4

ال ٌجوز إعادة قٌد الطالب أكثر من مرة واحدة اال بشروط استثنائٌة.

.5

ال ٌجوز أعادة قٌد الطالب إذا كان مفصول أكادٌمٌا.

.6

أال ٌكون الطالب قد ارتكب خالل فترة االنقطاع مخالفات قادحة فً سلوكه.

.7

أال ٌكون قد التحق خالل فترة االنقطاع بجامعة أخرى وفصل منها فصال تادٌبٌا أو أكادٌمٌا.

.8

أن ٌحصل على موافقة مرجعة بالدراسة ،أذا كان ٌعمل فً جهة حكومٌة أو خاصة.

.9

ال ٌجوز أعادة قٌد الطالب المطوي قٌده من الجامعة أو المنسحب من الجامعة أذا كان لدٌة أكثر من انذارٌن أكادٌمٌٌن.

 .11أذا مضى على طً قٌد الطالب أربعة فصول دراسٌة فأكثر ،فبإمكانه التقدم للجامعة طالبا مستجدا دون الرجوع الى سجله الدراسً السابق على أن تنطبق علٌه
كافة شروط القبول المعلنة فً حٌنة ،ولمجلس الجامعة االستثناء من ذلك وفقا لضوابط ٌصدرها المجلس.

.11

ٌحق للطالب االحتفاظ بنسخة من هذا النموذج.

الطالب :أقر بأن االسباب التً أدت إلى انقطاعً عن الدراسة قد زالت وأنً لم ألتحق بأٌة جامعة أخرى خالل فترة انقطاعً عن الدراسة.
كما أتعهد بصحة جمٌع البٌانات المدونة فً النموذج وأقر بالعلم بجمٌع الضوابط المكتوبة أعاله.
توقٌع الطالـب........................................................:

التارٌخ:

/

343.... /هـ

خاص بالمرشد االكادٌمً
 الطالب إستوفى شروط إعادة القٌد على خطته الحالٌة.

 الطالب لم ٌستوفً شروط إعادة القٌد بسبب
 تجاوز عدد الفصول الدراسٌة المسموح بها لإلنقطاع.

 الطالب استوفى شروط أعادة القٌد على الخطة.............

 الطالب مفصول أكادٌمٌا أو تأدٌبٌا.
 الطالب التحق بجامعة أخرى وفصل منها.
اسم المرشـــــــــــد................................................ :
توقٌع المرشــــــــد................................................ :
رأي رئٌس القســم :للعرض على مجلس القسم

التارٌخ:

/

343.... /هـ

التارٌخ:

/

343.... /هـ

قرار مجلس القسم :بناء على المادة ( 17و  )18من الئحة الدراسة واالختبارات والقواعد المنظمة لهما ،قرر مجلس القسم
 الموافقة على إعادة القٌد للطالب
رقم مجلس القسم...............:

 رفض طلب إعادة القٌد بسبب....................................
رقم قرار مجلس القسم.........:

تارٌخ مجلس القسم................................................ :

اسم رئٌس القســـم................................................... :

توقٌع رئٌس القسـم................................................ :

