
  .........................: تاريخ التقدم       

.: ..........................رقم الطلب         
   

  ............................: ية ـــالجنس

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

  ............................: مكان المـيالد 

  هـ       //            :يالد ـ

  م        /  /   ) : بالميالدي

    /     /     : تاريخها 

  ....................................: الكلية التي تخرج منها 

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

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

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

، )  ..........................: (والمتقدم للدراسة لدرجة 

كما إنني قد اطلعت  ،وكذلك كل المستندات المرفقة صحيحة 

الذي تم قبوله فيه يلغى قبوله في ذلك الفصل ويجوز النظر في طلب االلتحـاق بالدراسـة فـي    

  .الفصل الدراسي الرئيسي الذي يليه إذا قدم عذرا مقبوال يوافق عليه مجلس الكلية المعنى وبتوصية من مجلس القسم

  .رئيسيين متتاليين نإذا انقطع عن الدراسة بدون عذر مقبول لمدة فصل دراسي رئيسي واحد أو بعذر مقبول مدة تتجاوز فصلين دراسيي

وموافقة مجلـس القسـم ومجلـس    ) أو اللجنة المشرفة 

................................................ :

.......................................... :.............  

  

                 

                    
              

  طلب التحاق للدراسات العليا

الجنس  ....................................................................

....................................................:   االسم باللغة اإلنجليزية مطابقا لجواز السفر

مكان المـيالد                  أنثى    ذكـر   

ـتاريخ الم             ال      نـعم  

بالميالدي( المـيالد ختاري              

تاريخها   ................:  ةمصدر البطاق ......... ...............

  )   / % ٤/  ٥( من  .........

الكلية التي تخرج منها      .....: .........................

......................................: بريد الكتروني         ................................

  المرجع

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

.................................: رقم الهاتف  .......................................................

  تعهـــد

والمتقدم للدراسة لدرجة   ............................................................

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

وكذلك كل المستندات المرفقة صحيحة ، أتعهد بصحة جميع البيانات المدونة في هذا الطلب 

  :على المواد التالية من الئحة الدراسات العليا بجامعة الملك فيصل 

الذي تم قبوله فيه يلغى قبوله في ذلك الفصل ويجوز النظر في طلب االلتحـاق بالدراسـة فـي     الدراسة في الفصل الدراسي

الفصل الدراسي الرئيسي الذي يليه إذا قدم عذرا مقبوال يوافق عليه مجلس الكلية المعنى وبتوصية من مجلس القسم

  :ة وتخطر عمادة الدراسات العليا بذلك في الحاالت التالية يلغى قيد الطلب بقرار من مجلس الكلي

إذا انقطع عن الدراسة بدون عذر مقبول لمدة فصل دراسي رئيسي واحد أو بعذر مقبول مدة تتجاوز فصلين دراسيي

أو اللجنة المشرفة ( المشرف في حالة عدم المواظبة أو االهتمام بالدراسة ويكون ذلك بناء على تقرير من 

  .لب بأي برنامج للدراسات العليا في جامعة أخرى أثناء دراسته العليا بالجامعة 

  .ال يجوز للطالب أن يلتحق ببرنامجين للدراسات العليا بالجامعة في آن واحد 

  .قيع وعليه جرى التو        

: ................................................االسـم   

: ..........................................التوقيع                                                                                    

 

 
   

    عمادة الدراسات العليا
        

  

  

  

...........................................................:  االسم 

االسم باللغة اإلنجليزية مطابقا لجواز السفر 

      :الجنس 

   :هل أنت موظـــف 

      

..........: رقم السجل المدني 

...........: المعدل التراكمي 

: .........................الجامعة التي تخرج منها 

................................: رقم الجوال 

...........................................................................................: اسم شخص يمكن الرجوع إليه 

..............................................................: العـنـوان 

............................................................: أنا الطـالب 

..................................................: بكلية 

أتعهد بصحة جميع البيانات المدونة في هذا الطلب 

على المواد التالية من الئحة الدراسات العليا بجامعة الملك فيصل 

  : ٧مادة 

الدراسة في الفصل الدراسيإذا لم ينتظم الطالب في 

الفصل الدراسي الرئيسي الذي يليه إذا قدم عذرا مقبوال يوافق عليه مجلس الكلية المعنى وبتوصية من مجلس القسم

  : ١٩مادة 

يلغى قيد الطلب بقرار من مجلس الكلي

إذا انقطع عن الدراسة بدون عذر مقبول لمدة فصل دراسي رئيسي واحد أو بعذر مقبول مدة تتجاوز فصلين دراسيي) جـ(

في حالة عدم المواظبة أو االهتمام بالدراسة ويكون ذلك بناء على تقرير من ) د ( 

  .الكلية 

لب بأي برنامج للدراسات العليا في جامعة أخرى أثناء دراسته العليا بالجامعة اإذا التحق الط) و ( 

ال يجوز للطالب أن يلتحق ببرنامجين للدراسات العليا بالجامعة في آن واحد ) ز ( 

      

                                                                                   


