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 ضوابط دراسة فصل زائر من جامعة تبوك الى جامعة أخرى

 

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

 على الدراسة. الطالب بها وافقة الكلية التي يدرسم .2

ا أو مكافئ يكون المقرر معادلا أن  .3  .لمقررات الخطة الدراسيةفي مفرداته ا

 .تثبت المقررات المعادلة في السجل األكاديمي ول تدخل في احتساب المعدل التراكمي .4

 الدراسة عن فصلين دراسين كطالب زائر.مدة أل تزيد  .5

 التقيد بالمواعيد المعتمدة بالتقويم األكاديمي. .6

 نموذج.اليل أي مقررات خارج اللتزام بعدم تسج .7

 تطبق ضوابط العتذار والتأجيل. .8

ا سأسبوع من بدء الدراسة للفصل التالي مباشرة، وال  بحد أقصىتزويد عمادة القبول والتسجيل بالنتائج  .9 يعتبر الطالب منقطعا

 .عن الدراسة

 

 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

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

 .اسة للفصل الدراسي التالي مباشرةأسبوع من بدء الدر بحد أقصىتزويد عمادة القبول والتسجيل بالنتائج التي حصل عليها  .4
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 من جامعة تبوك الى جامعة اخرىدراسة فصل زائر نموذج طلب 

 بيانات الطالب

 الرقم الجامعي رقم السجل المدني االسم الرباعي

   

 الجامعة المطلوبة التخصص الكلية

   

 البريد اإللكتروني رقم الجوال الكلية المطلوبة

   

 السنة الدراسية الفصل الدراسي

  

 

 بيانات المقررات

عدد  الرمز بجامعة تبوك اسم المقرر م

 الساعات

بجامعة المقرر المكافئ اسم 

............................ 

عدد  الرمز

 الساعات

1       

2       

3       

4       

5       

6       

 

 كلية...............................................................موافقة 

 الختم كليةالوكيل  ................................ رئيس قسم

  السم  السم

  التوقيع  التوقيع

  التاريخ  التاريخ

 

 عمادة القبول والتسجيل موافقة 

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

التكرم  نأمللذا ، والكليةالقسم  وموافقةأعاله انطالقا مـن مبـدأ التعاون بين الجامعات وبنـاء علـى رغبـة الطالـب علـى دراسـة المقررات 

 .dar@ut.edu.saعلى البريد اللكتروني  بالموافقة على تسجيله، وتزويدنا بنتيجة الطالب بعد نهاية الفصل

 

 عميد القبول والتسجيل                                                                    الختم

 

 

 د. زيد بن أسلم بصفر

 

 إقرار

 .وعمادة القبول والتسجيل بجامعة تبوكتعبئة نموذج طلب دراسة فصل زائر خارجي واعتماده من الكلية ألتزم ب .1

 .بعدم تسجيل أي مقررات من خارج المواد الموافق عليها في هذا النموذج ألتزم .2

ا عن  أسبوع من بدء الدراسة للفصل التالي مباشرة، بحد أقصىتزويد عمادة القبول والتسجيل بالنتائج ألتزم ب .3 أو أعتبر منقطعا

 .الدراسة

 

 .............................. ..................  التاريخ:..  التوقيع: .......................................اسم الطالب: ..............


