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 إدارة التسجیل     
قسم السجالت   
ستكمل ھذا الطلب من قبل الطالب ویرسل عن طریق الكلیة المقید فیھا الطالب إلى إدارة التسجیل. ھذا الطلب صالح لالستخدام 

الطلثاخ الوزسلح تعذ هذٍلي تؤخذ . ولوذج شهز قثل تذايح االهتحاًاخ الٌهائيح في الفصل الذراسي لوذج شهز هي تذايح الذراسح

 .الوىاعيذ تعيي االعتثار

 تياًاخ الطالة

:االسى :رلى انمٍذ

:انتخصص انفزعً/انتخصص انزئٍسً :انكهٍح

:انثزٌذ االنكتزوًَ :رلى انهاتف انًتُمم

تياًاخ الوقزر

الوقزر الثذيل الوقزر الوطلىب

انتمذٌز
عذد 

انساعاخ 
انًكتسثح

انًمزر اسى  انزيز انزلى
عذد 

انساعاخ 
انًكتسثح

انًمزر اسى انزلى  انزيز

 الوزشذ األكاديوي

:سثة طهة انًمزر انثذٌم

:انتارٌخ :انتىلٍع  :اسى انًزشذ   

(نهثزَايج انذي ٌتثعه انطانة) رئيس القسن 
(إٌ وجذ)انمسى تعهٍك رئٍس 

:انتارٌخ :انتىلٍع

(نهثزَايج انذي ٌتثعه انطانة) العويذ الوساعذ لشؤوى الطالب في الكليح

(إٌ وجذ)تعهٍك انعًٍذ انًساعذ نشؤوٌ انطالب 

:انتارٌخ :انتىلٍع

الستخذام قسن السجالخ فقط

:تعهٍك انًىظف انًختص

:انتارٌخ :انتىلٍع
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 الزجاء قزاءج التعليواخ التاليح تذقح:

  فمططهة انًمزر انثذٌم فً حال تىلف طزح انًمزر انًطهىب يٍ انطانة أو فً حال تغٍزخ خطح انطانة ٌستخذو. 

 ٌجة أال ٌخزق انطهة أي يٍ لىاعذ انجايعح األكادًٌٍح 

  انطهثاخ انًزسهح إلدارج ٌعتثز كم يٍ انعًٍذ انًساعذ نشؤوٌ انطالب ورئٍس انمسى يسؤوال عٍ اكتًال ووضىح

 انتسجٍم

 نٍ تؤخذ انطهثاخ انُالصح تعٍٍ االعتثار يٍ لثم لسى انسجالخ وسٍتى إرجاعها نهكهٍح 

 نٍ تؤخذ انطهثاخ انًزسهح تعذ انًىاعٍذ انًحذدج ساتما تعٍٍ االعتثار  

 ٌستخذو كم يمزر درسه انطانة كثذٌم نًمزر يطهىب يُه يزج واحذج فمط 
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