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للطالب فقط

ً
أوال البيانات الشخصية باللغة العربية :
اسم األب

االسم األول

العائلة

اسم الجد

االسم الرباعي
رﻗﻢ اﻟﻬﻮﻳﺔ  /اﻹﻗﺎﻣﺔ :

الجنسية:

تاريخ الميالد:

مكان الميالد

اﻟﻌﻨﻮان اﻟﻮﻃﻨﻲ :

رقم الجوال:

ثاني ًا االسم الرباعي باللغة اإلنجليزية :
Last

Family

First

Middle

Name :

ثالث ًا  :البيانات األكاديمية :
الرقم األكاديمي :
الساعات المكتسبة :

التخصص:

المعدل :

الساعات المسجلة للفصل الحالي

الفصل الدراسي

العام الدراسي :

اﻟﻤﻘﺮرات اﻟﻤﺴﺠﻠﺔ ﻓﻲ اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺤﺎﻟﻲ

م

اسم المقرر

رمز المقرر

الشعبة

مدرس المقرر

1
2
3
4
5
6
7
أنا الموقع ادناه أقر أني أنهيت جميع المقررات حسب الخطة الدراسية المعتمدة في تخصصي ،كما أقر بمسئوليتي الكاملة عن
صحة البيانات المدونة أعاله.
االسم :
(مالحظة لتعبئة النموذج إلكترونيا ً يمكنك باستخدام برنامج )Adobe Acrobat or Reader

التوقيع :

اململكة العربية السعودية

Kingdom of Saudi Arabia

وزارة التعليم

Ministry of Education

جامعة امللك فيصل

King Faisal University

عمادة القبول والتسجيل

Admission and Registration

ﻃﻠﺐ اﻟﺘﺤﺎق ﺑﻜﻠﻴﺔ إدارة اﻷﻋﻤﺎل

ﺻﻮرة

لخريجي كلية الدراسات التطبيقية وخدمة المجتمع

6 X 4
ﻟﻠﻄﻼب ﻓﻘﻂ

ً
أوال المعلومات الشخصية :
االسم باللغة العربية
رباعي ًا

اسم األب

االسم األول

العائلة

اسم الجد

االسم باللغة اإلنجليزية
رباعي ًا
الجنسية:
الوضع الوظيفي

الجنس
موظف

غير موظف (يلزم الحصول على خطاب موافقة من جهة العمل)

رقم الهوية/اإلقامة
تاريخ اإلصدار:

ذكر

انثى

مكان اإلصدار:
/

مكان الميالد:

/

تاريخ الميالد:

الحالة االجتماعية:

العنوان الوطني:

المدينة  /اسم الحي :

اﻟﺒﺮﻳﺪ اﻹﻟﻜﺘﺮوﻧﻲ :

رقم الجوال:

رقم جوال ولي األمر:

اسم شخص له صلة قرابة:

عنوانه:

رقم الجوال لصلة القرابة

ثاني ًا المعلومات األكاديمية
البرنامج

التخصص :

الرقم األكاديمي

المعدل التراكمي :
الفصل الدراسي

سنة التخرج
اسم المدرسة الثانوية

نوع الثانوية

النسبة الموزونة
للثانوية :

علوم شرعيةوعربية
علوم طبيعية

المنطقة

األول

الثاني

الصيفي

سنة التخرج من
الثانوية

المدينة

إﻗﺮار ﺧﻄﻲ

أقر بعدم حصولي على درجة البكالوريوس من قبل وال أدرس حالي ًا بأي جامعة أخرى ولم أفصل من أي جامعة سعودية ،وأتعهد بااللتزام
بأنظمة وتعليمات الجامعة وأنني مسؤول عن صحة جميع المعلومات المدونة أعاله وعلمي بعدم أحقيتي في القبول في حال ثبوت
عدم صحة المعلومات المدونة في هذه االستمارة.
اﻻﺳﻢ :
(مالحظة لتعبئة النموذج إلكترونيا ً يمكنك باستخدام برنامج )Adobe Acrobat or Reader

التوقيع :

اململكة العربية السعودية

Kingdom of Saudi Arabia

وزارة التعليم

Ministry of Education

جامعة امللك فيصل

King Faisal University
اﻟﺘﻌﻬﺪات
النص

نوع التعهد

 حيث تقضي المادة(الثانية)من الئحة تأديب الطالب بجامعة الملك فيصل أنه يعتبر كل خروج على األنظمة واللوائحالتقيد باألنظمة
والتعليمات
(جميع الكليات)

آلية حل المشاكل
(جميع الكليات)

والتقاليد الجامعية مخالفة تأديبية وذلك بهدف التفرغ للتحصيل العلمي دون سواه.
 لذا أتعهد بااللتزام بعدم الخروج على األنظمة واللوائح والتقاليد الجامعية بأي وجه من الوجوه داخل الجامعة وخارجها،وعدم ارتكاب المخالفات المنصوص عليها في المادة (الثانية)من الئحة تأديب الطالب بالجامعة.
 لما كانت الجامعة تسعى جاهده لحل مشاكل الطالب والطالبات عن طريق إدارة الكليات أو إدارة الجامعة ودون االتصالبأعضاء هيئة التدريس أو من حكمهم حتى يتفرغوا ألداء المهام األكاديمية المناطة بهم وحرص ًا على حل مشاكل الطالب
بسهولة ويسر وعن طريق الجهات اإلدارية المختصة.
 -أتعهد بأن يكون اتصالي ألي أمر يخص الطالب/الطالبة عن طريق عميد الكلية المختص أو من ينوب عنه فقط أو إدارة الجامعة.

سواء كان ذلك داخل الجامعة أو
 نظر ًا لما يسببه التدخين من اضرار صحية وجسمانية ونفسية وتلوث للجو والبيئةً
االلتزام بعدم
التدخين
(جميع الكليات)

خارجها ،وكذا ما قد يسببه ال قدر هللا من مخاطر الحرائق ،إضافة إلى كونه عادة سيئة ال تتفق مع تقاليد ديننا اإلسالمي
الحنيف وعادتنا العربية األصيلة.
 لذا اتعهد بااللتزام بعدم التدخين بأي وجه من الوجوه أو وسيلة من الوسائل داخل أسوار الجامعة وفي حالة حصول ذلكمني أكون عرضة للعقوبة التأديبية التي يجوز للجنة التأديبية بالجامعة إيقاعها علي والتي قد تصل إلى الفصل من الجامعة.

عدم المطالبة بتوفير
سكن(جميع الكليات)

االلتزام بعدم
التصوير لألجهزة
المحمولة المزودة
بالكاميرا او غيرها
من األجهزة وكذلك
التقيد بالتعليمات
األخرى داخل الحرم
الجامعي
(للطالبات(

 أقر أنا الموقع أدناه والمتقدم /المتقدمة للدراسة بجامعة الملك فيصل بأنني لن أتقدم بمطالبة الجامعة بتأمين السكنوالمواصالت طيلة فترة دراستي بالجامعة وأتعهد بإتباع كافة األنظمة والتعليمات المطبقة بالجامعة.
 أتعهد بعدم استخدام الهواتف المحمولة المزودة بالكاميرا او غيرها من األجهزة بالتصوير داخل الحرم الجامعي ،او تصويرزميالتي او صديقاتي سواء تم القيام بالتصوير بعلم ورضى المصور والمصورة او بغير علم المصور او حتى تصوير أي جزء
جماد مثل زهرة او سيارة او مبنى وغيرها داخل الحرم الجامعي.
 اتعهد باللباس الزي الرسمي وكذلك بعدم التدخين بأي وجه من الوجوه أو وسيلة من الوسائل داخل الحرم الجامعيوالتقيد بالتصرفات والتعامالت مع اآلخرين سواء اعضاء هيئة التدريس او الطالبات وفق ًا لتقاليد ديننا اإلسالمي الحنيف
وعادتنا العربية األصيلة.
 أتعهد بالدخول والخروج من الجامعة مع الشخص المصرح له فقط وذلك وفقا األنظمة ولوائح ادارة األمن والسالمة. واعلم إنه في حالة مخالفتي لهذه التعليمات فأن للجامعة الحق في اتخاذ العقوبة المناسبة والتي قد تصل إلى الفصلالنهائي من الجامعة.
 أتعهد بأن اسحب المكافأة الشهرية من حساب البطاقة كل شهر وال أترك أي مبلغ في حساب المكافآت ،وأن أتابعقسم المكافآت وأتصفح البريد اإللكتروني الخاص بي والمعطي لي من الجامعة بصفة دائمة ألطلع على مستجدات

االلتزام بألية
المكافأة
( جميع الكليات(

المكافآت وتاريخ إصدارها ،وأتحمل كامل المسؤولية المترتبة على تأخيري في سحب المكافآت الشهرية من حساب
البطاقة ،وعمادة القبول والتسجيل متمثلة في قسم المكافآت تخلي مسؤوليتها عن أي مبالغ تجمد أو يتم سحبها بعلمي
أو دون علمي.
 أتعهد بإرجاع أي مكافأة تصرف لي في حساب البطاقة غير مستحقة لي او تم ارفها عن طريق الخطاء أن اقوم بإرجاعهاالى قسم المكافأة بعمادة القبول والتسجيل.

ﺑﻴﺎﻧﺎت اﻟﻄﺎﻟﺐ/ــﺔ
اسم الطالب/ــة:

الرقم األكاديمي(الجامعي):

الكلية:

السجل المدني الطالب/ــة:

اسم ولي األمر:

جوال ولي األمر:

جوال الطالب/ــة:

تاريخ توقيع النموذج:

قرأت المكتوب أعاله وهذا تعهد مني بااللتزام بذلك .وعلى ذلك جرى التوقيع(توقيع الطالب/ــة )
قرأت المكتوب أعاله وهذا تعهد مني بااللتزام بذلك .وعلى ذلك جرى التوقيع (توقيع ولي

امر الطالب/ــة )

/

/
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