نموذج رقم ()A17
الدراسة خارج الجامعة
Studying Courses at Other Institution
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
Name:
اسم الطالب:
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ID:
الرقم الجامعي:
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
Mobile No.:
رقم الهاتف:
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
College:
الكلية:
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
Major:
التخصص:
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
GPA:
المعدل التراكمي:
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
C.R. Completed:
عدد ساعات النجاح:
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
Name of University:
اسم الجامعة:
المساقات المرغوب دراستها خارج الجامعة
Courses From Other Institution

مساقات جامعة الفالح
AFU Courses
رقم المساق

اسم المساق

عدد الساعات

رقم المساق

اسم المساق

عدد الساعات

Course Code

Course Name

C.R

Course Code

Course Name

C.R

* يرفق توصيف المساقات المراد دراستها خارج الجامعة.

* Out Course syllabus must be attached with this form.

* يشترط عدم طرح المواد في نفس الفصل الدراسي.
*ال يسمح للطالب بالدراسة خارج الجامعة إذا كان مسجال في جامعة الفالح بنفس الفترة.

* Courses must NOT be offered at the same semester in AFU.
*The student is not allowed to register for a course at an outside university if
the student is registered at AFU at the same time.

* يجب أن ال تزيد عدد الساعات المطلوب دراستها خارج الجامعة عن  6ساعات معتمدة خالل
الدراسة في الجامعة.
* يمكن دراسة مساقات متطلبات الجامعة والكلية فقط.

* The credit hours the student wishes to take outside AFU should not exceed
more than 6 credit hours .
* Only general university requirements and college courses can be studied
outside AFU.

* ال يسمح بدراسة اخر  30ساعة خارج جامعة الفالح.

* It is not allowed to study courses outside AFU during the last two semesters
(30 credit hours).
* Transferred credit hours must not exceed 50% of the total credits of the
program.

* ان ال تزيد عدد ساعات المواد المعادلة عن  %50من عدد ساعات الخطة الدراسية.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
بداية الفصل :
The beginning of semester:
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

نهاية الفصل :
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
The Ending of Semester :

أقر بصحة البيانات المدرجة أعاله وأتعهد باإللتزام بشروط الدراسة خارج الجامعة
I CERTIFY THAT THE INFORMATION I HAVE PROVIDED IN THIS APPLICATION IS TRUE AND I PROMISE TO ABIDE THE
CONDITIONS OF STUDY OUTSIDE THE UNIVERSITY

Date

توقيع الطالب
Student Signature
التاريخ
/
/

القبول والتسجيل:
الوضع الدراسي:

Admission & Registration:
حالة الطالب/ـة:
مسجل/ـة:

Student Status:
نعم

ال

Yes

No

عدد الساعات المعادلة :

موافقة عميد الكلية:
التوقيع :
التاريخ :

Academic Status:

Registered:
Transferred Hours:

Stamp
الختم
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
/

/

Dean of College Approval :
Signature :
Date :

