اململكة العربية السعودية
وزارة التعليم العالي
جامعة امللك خالد

نموذج حذف مقررات
(اعتذار عن فصل دراسي)

عمادة الدراسات العليا

اسم الطالب
/الطالبة

املرحلة
الدراسية

الرقم الجامعي
القسم

الكلية
الحالة الوظيفية

أعمل
ألاول

الفصل

التخصص

ال أعمل

تاريخ تقديم الطلب

الثاني

العام الجامعي

41 / /هـ
41هـ /

حصل الطالب على حذف مقررات سابق

 نعم  ال

مدة الحذف

حصل الطالب على تأجيل دراسة سابق

 نعم  ال

مدة التأجيل

الجنسية

دكتوراه
موازي

ماجستير
انتظام

نوع املنحة

41هـ

توقيع الطالب/الطالبة

الجوال

سعادة عميد الدراسات العليا
وبعد :
السالم عليكم ورحمة هللا وبركاته
فقد عرض على مجلس قسم  .................... :في جلسته ......................:بتاريخ 41 / / :هـ موضوع حذف المقررات
على حذف المقررات الدراسية.
الدراسية للطالب المذكور أعاله  ،وقد قرر المجلس  الموافقة  عدم الموافقة
وفقه هللا

عميد الكلية

رئيس القسم
الاسم

الاسم

التوقيع /التاريخ

التوقيع /التاريخ

رقم الصادر من الكلية ........................... :التاريخ:

/

/

41هـ

المرفقات ................. :

مدير القبول والتسجيل بعمادة الدراسات العليا:
 أوافق  ال أوفق على حذف مقررات الطالب /الطالبة.

أ.علي بن سعد عتيق

مدير النظام الأكاديمي بعمادة الدراسات العليا

 أوافق

عميد الدراسات العليا:

التوقيع .................. :التاريخ41 / / :هـ
وفقه هللا

السالم عليكم ورحمة هللا وبركاته وبعد:
 ال أوافق على حذف المقررات للطالب/للطالبة ،نأمل إكـمـال الــالزم.
التاريخ / :
التوقيع.............................:
د .أحمد يحيى آل فائع

/

41هـ

مدير النظام الأكاديمي بعمادة الدراسات العليا:

 تم التنفيذ  لم يتم التنفيذ،
مالحظة...............................................................................................................................:
التاريخ 41 / / :هـ
التوقيع.......................... :
أ.سعد بن سعيد العمري
ملاحظات :






يتقدم الطالب  /الطالبة بطلب الحذف إلى رئيس القسم قبل االختبارات النهائية.
توقف مكافأة الطالب المعتذر إلى حين تسجيله في فصل آخر.
إذا انقطع الطالب /الطالبة عن الدراسة مدة فصل دراسي دون طلب حذف المقررات يطوى قيده من الجامعة.
أن ال يكون هذا الفصل الدراسي ضمن الفرص اإلضافية.
يحتسب هذا الفصل الدراسي ضمن مدة التأجيل المشار إليها في المادة الثانية والعشرون ( أال يتجاوز مجموع مدة التأجيل أربعة فصول دراسية ـ سنتين دراسيتين
ـ).

* األصل لملف الطالب " عمادة الدراسات العليا".
*صورة لعمادة القبول والتسجيل(المكافآت)

* صورة للقسم.

* صورة للطالب.
* صورة للشئون الطالبية للتنفيذ.

