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 إعادة القيد – (3نموذج رقم )

ــاالسم رباع  :عيــالرقم الجام ي:ـ

ــ ــرقم الهويـ ـــوال: ة:ــ  رقم الجــــ

ــم: ــــ ــــ ــــ  العام الجامعـــي: القســ

 تاريخ طي القيـد:           سنة االلتحاق بالجامعة:

 إجمالي عدد الساعات التي تم دراستها: عدد فصول االنقطاع:

 عدد اإلنـــذارات: :5المعدل التراكمي من 

 سبب طي القيد:

 إعادة القيدضوابط 

 كاديمي.عبر النظام األ آلي يمكن للطالب المطوي قيده للمرة األولى إذا كانت تنطبيق عليه شروط إعادة القيد من إعادة قيده بشكل .1
وعين ب خالل االسبيد الطالقكاديمي للقسم والبد من موافقة مجلس الكلية على إعادة األكاديمي للطالب الى المرشد قدم طلب إعادة القيد مع السجل األي .2

 األولين من بدء الفصل الدراسي وفي حال تأخر موافقة مجلس الكلية عن هذه الفترة، فيعاد قيد الطالب في الفصل التالي.
باعة لبة بضرورة طبالغ الطإالى رئيس القسم بعد اء الفصل الدراسي مباشرة يحيل المرشد األكاديمي قوائم الطلبة الذين يحق لهم إعادة القيد بعد إنته .3

 طالب الموافقوائم النموذج إعادة القيد وتوقيعة، ويقوم رئيس القسم بعرض الموضوع على أول مجلسي قسم/كلية في فصل إعادة القيد ومن ثم ترسل ق
 حددة.على إعادة قيدهم الى عمادة القبول والتسجيل في الفترة الم

ي الفصل التال قطاع منيمكن للطالب التقدم بطلب إعاد القيد بما ال يزيد عن أربع فصول دراسية من تاريخ طي القيد على أن يتم احتساب فصول اإلن .4
 لفصل اإلنقطاع.

 مجلسي القسم الموضوع علىبعد عرض  اإلستثناء من ذلك - في حال الضرورة –ولمجلس الجامعة ال يجوز إعادة قيد الطالب أكثر من مرة واحدة  .5
 .والكلية وتوصية اللجنة الدائمة للشؤون الطالبية

 .رورةويجوز للجنة الشؤون الطالبية االستثناء من ذلك عند الض إذا كان مفصول أكاديمياالمطوي قيده ال يجوز أعادة قيد الطالب  .6
عة النقطاع بجامالل فترة اخأال يكون قد التحق ما يدل على سوء السلوك، )ب( أال يكون الطالب قد ارتكب خالل فترة االنقطاع يشترط إلعادة القيد )أ(  .7

 يجوز ال، )د( صةأن يحصل على موافقة مرجعة بالدراسة، أذا كان يعمل في جهة حكومية أو خا، )ج( أخرى وفصل منها فصال تاديبيا أو أكاديميا
الة الضرورة حعة في لمدير الجامو امعة أذا كان لدية أكثر من انذارين أكاديميينأعادة قيد الطالب المطوي قيده من الجامعة أو المنسحب من الج

 بية.لشؤون الطالالدائمة ل للجنة اإلستثناء من ذلك بعد عرض الموضوع على مجلسي القسم والكلية وتوصية ا
كالوريوس ي درجة البف طالب مستجداكللجامعة فيخير الطالب بين ما يأتي: )أ( يتقدم الطالب  فصول دراسية فأكثرخمسة ذا مضى على طي قيد الطالب إ .8

)ب(  ،لدراسيةاو السنة الفصل أدون الرجوع الى سجله الدراسي السابق على أن تنطبق عليه كافة شروط القبول المعلنة في في الفترة المعلنة للقبول 
  ينه.حدى كليات المجتمع، دون الرجوع الى سجله األكاديمي السابق وفق شروط القبول في حيتقدم الطالب للجامع كطالب مستجد في إ

 يحق للطالب االحتفاظ بنسخة من هذا النموذج. .9

ن الدراسة. عنقطاعي ترة افأقر بأن االسباب التي أدت إلى انقطاعي عن الدراسة قد زالت وأني لم ألتحق بأية جامعة أخرى خالل  الطالب:
 أتعهد بصحة جميع البيانات المدونة في النموذج وأقر بالعلم بجميع الضوابط المكتوبة أعاله.كما 

 هـ143التاريخ:     /      /   .... ..............توقيع الطالـب:..........................................

 خاص بالمرشد االكاديمي

  خطته الحاليةإعادة القيد على الطالب إستوفى شروط. 

 .............الطالب استوفى شروط أعادة القيد على الخطة 

  بسببإعادة القيد الطالب لم يستوفي شروط 

             نقطاعإللتجاوز عدد الفصول الدراسية المسموح بها. 

            الطالب مفصول أكاديميا أو تأديبيا. 

            وفصل منها الطالب التحق بجامعة أخرى. 

 ................................................ ـد:ـــــــــاسم المرشـ
 هـ143التاريخ:     /      /   ....

 ................................................ د:ــــــــتوقيع المرش

 هـ143....التاريخ:     /      /    للعرض على مجلس القسم رأي رئيس القســم:

 القسم ( من الئحة الدراسة واالختبارات والقواعد المنظمة لهما، قرر مجلس18و  17بناء على المادة ) قرار مجلس القسم:

                                               الموافقة على إعادة القيد للطالب  بسبب.رفض طلب إعادة القيد................................... 

 .....................................................تاريخ مجلس القسم:  .........رقم قرار مجلس القسم: ...............رقم مجلس القسم:

 ..................................................... م:ـرئيس القستوقيع  ................................................... م:ـــإسم رئيس القس

 30/12/1439جامعة الملك خالد بتاريخ ة في رحلة الجامعية وقواعدها التنفيذيتم التعديل وفق الالئحة الجديدة للدراسة واالختبارات للم


