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 نموذج طلب لدراسة فصل زائر خارجي

 بيانات الطالب

 الرقم الجامعي رقم السجل المدني االسم الرباعي

   

 الجامعة المطلوبة التخصص الكلية

   

 البريد اإللكتروني رقم الجوال الكلية المطلوبة
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 كلية...............................................................موافقة 

 لختما كليةالكيل و ................................ رئيس قسم

  االسم  االسم

  التوقيع  التوقيع

  التاريخ  التاريخ

 

 عمادة القبول والتسجيل موافقة 

 ..................................... سعادة عميد القبول والتسجيل بجامعة / كلية:

بناًء على أعاله وانطالقا مـن مبـدأ التعاون بين الجامعات وبنـاء علـى رغبـة الطالـب الموضحة بياناته علـى دراسـة المقررات 

التكرم بالموافقة على تسجيله، وتزويدنا بنتيجة الطالب بعد نهاية  نأمللذا بجامعتكم الموقرة، على دراستها والكلية موافقة القسم 

 الفصل.

 عميد القبول والتسجيل

 الختم

 د. زيد بن أسلم بصفر

 

 إقرار

 أتعهد بعدم تسجيل أي مقررات من خارج المواد الموافق عليها في هذا النموذج .1

 .قبل نهاية األسبوع األول من بداية الفصل التالي، أو أعتبر منقطعاً عن الدراسةنتيجة المقررات التي درستها إحضار  .2

 

 ..................  التاريخ: .................................  التوقيع: .......................................اسم الطالب: ..............
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 الى جامعة أخرىضوابط دراسة فصل زائر من جامعة تبوك 

 

 أن تكون الدراسة في كلية أو جامعة معترف بها. .1

 على الدراسة. الطالب بها وافقة الكلية التي يدرسم .2

في مفرداته ألحد المقررات التي تتضمنها متطلبات اً لطالب خارج الجامعة معادالً أو مكافئأن يكون المقرر الذي يدرسه ا .3

 التخرج.

معادلتها للطالب الزائر من الجامعة األخرى ضمن معدله التراكمي، وتثبت المقررات  ال تحتسب معدالت المقررات التي تتم .4

 في سجله األكاديمي.

 أال تزيد الدراسة عن فصلين دراسين كطالب زائر. .5

 التقيد بالمواعيد المعتمدة بالتقويم األكاديمي. .6

 سة فصل زائر خارجي.االلتزام بعدم تسجيل أي مقررات من خارج المواد الموافق عليها بنموذج درا .7

 تطبق عليه ضوابط االعتذار والتأجيل في حال رغب الطالب. .8

تزويد عمادة القبول والتسجيل بالنتائج التي حصل عليها خالل أسبوع من بدء الدراسة للفصل الدراسي التالي مباشرة، واال  .9

 .قيد( المختصة بإعادة ال15يعتبر الطالب منقطعاً عن الدراسة وتطبق عليه المادة )

 

 المستندات المطلوبة

 بهامن الجامعة التي يرغب الطالب بالدراسة توصيف المقررات  .1

 الهوية الوطنية .2

 طالب منتظمافادة  .3

 السجل األكاديمي .4

 

 

 إجراءات دراسة فصل زائر من جامعة تبوك الى جامعة أخرى
 .بهاالحصول على وصف المقررات من الجامعة التي يرغب الطالب بالدراسة  .1

 تسليم وصف المقررات لكلية الطالب. .2

 خارجي واعتماده من الكلية وعمادة القبول والتسجيل بجامعة تبوك.تعبئة نموذج طلب دراسة فصل زائر  .3

 .اسة للفصل الدراسي التالي مباشرةتزويد عمادة القبول والتسجيل بالنتائج التي حصل عليها خالل أسبوع من بدء الدر .4

 

 

 

 

 ..................  التاريخ: .................................  التوقيع: .......................................م الطالب: ..............اس

 

 


