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 :الدراسة تأجيلضوابط 

 يشترط لقبول طلب التأجيل أن يكون الطالب قد اكمل في برنامجه الدراس ي  فصال دراسيا واحدا على األقل.  .1

القبددول والجيددويل و صدددر ا وافقددت علددى التأجيددل مددا عميددد الكليددت ا   يددت  إدارةيقدددا الطالددب طلددب التأجيددل بموجددب ال مددو ف ا  ددد لدد ل  فددي  .2

ا بالطلب ب د إنتهاء فترة اليحب واإلضافت فيأخ  حكم االنيحاب ب ددا اسدترداد الرسدوا للمقدرراس ا يدحو ت أو ا  جلدتب و  ت در فإ ا كان التقد

 دراست الطالب م جلت ما  اريخ ا وافقت على طلب التأجيل وليس ما  اريخ  قديم الطلب.

  زيد عا فصلين دراسيين. ال  حجسب مدة التأجيل ما الحد األعلى ل يل الدرجت وال يجوز ان .3

 

 **مالحظة هامة: يجب إرفاق عذر  تأجيل الدراسة.

 :Student Name ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------اسم الطالب/الطالبت:

 ---------------------------------------------------------- :Collegeالكليت: -------------------------------------------:.ID. Noالرقم الوامعي:

 -------------------------------------- :Academic Yearال اا الوامعي:  -------------------------------------:Semesterالفصل الدراس ي: 

 -----------------------------------------------: Sponsorالوهت الكافلت:  -------------------------------------: .Contact Noرقم اال صال: 

 
                     Semester(s) (                        ))                  ( فصل / فصول دراس ي) ة (         PostponementPeriodمدة  أجيل الدراست 

  

 في السابق؟   
ً
 before? Have you postpone studyهل قمت بتأجيل دراست  رسميا

 Noال                                                         Yesن م                       

 If “ Yes “, Please specify no. of semester of study postponement                   إ ا كان الوواب ب  مب حدد عدد الفصول الدراسيت:

 

 

 --------------------------------------------------------------------------------------------:Reason for official study postponementسبب  أجيل الدراست:

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ------------------------------------------------------------------:Dateالتاريخ: --------------------------------------:Signature وقيع الطالب/الطالبت:

 
 Approved موافق                     Approval of Dean of the College o      موافقة عميد الكلية    

o          غير موافقNot Approved 

                                    Signatureالتوقيع:

 موافقة الشؤون اإلدارية واملالية     

Approval of Administrative & Financial Affairs  

o                     موافق Approved 

o          غير موافقNot Approved 

                                    Signatureالتوقيع:

 
                                                                                                     For Directorate of Admissions & Registration’s Useالقبول والتسجيل إدارةالستعمال     

 ريخ:التا التوقيع: اسم ا وظف ا س ول عا إدخال البياناس:

 
 
 
 

                                                                                                                                                                                                    For Sponsor Useالستعمال الجهة الكافلة

                   Sponsor Stampختم الجهة الكافلة ----Date----------------------التاريخ:                              Sponsor Signتوقيع الجهة الكافلة 


