اململكة العربية السعودية
وزارة التعليم
جامعة امللك خالد

نموذج

طلب إنهاء إلحاق
(خاص بمعيدي الجامعة ومحاضريها)

عمادة الدراسات العليا

تعبأ من صاحب الطلب

االسم ................................................................................................ :ال ـرق ـ ـ ـ ـم ال ـوظـ ـيـ ـف ـ ـي.......................................... :
الكلية ............................................... :القسم ..................................... :الت ـ ـخصص الدقيق.......................................... :

تعبأ من قبل القسم العلمي

أرغب في إنهاء اإللحاق لدراسة  املاسستر الدكتوراه .
مب رات الطلب (مرفق)( ....................................................................................................................... :يرفق صورة من املستندات)
التوقيع على صحة البيانات...................................................... :
وفقه هللا
سعادة عميد الكلية
السلم عليكم ورحمة هللا وبركاته ...
أفيد سعادتكم أن مجلس القسم العلمي قد أوص ى بإنهاء إلحاق املعيد/ة  -املحاضر/ة  -املوضح بياناته أعله ،لدرسة املاسستر  /الدكتوراه
بالجامعة ،وذلك بالقرار رقم  ..................................في الجلسة رقم  ..................................وتاريخ14 / / :هـ**.
وذلك بسبب................................................................................................................................................................................ :
/
/
علما أن تاريخ بداية اإللحاق:
عليه آمل من سعادتكم التفضل بإكمال اللزم.

14هـ _ وتاريخ نهاية اإللحاق:

/

/

14هـ

رئيس القسم............................................................... :التوقيع ........................................... :التاريخ:

/

14هـ.

/

وفقه هللا

سعادة عميد الدراسات العليا
السلم عليكم ورحمة هللا وبركاته ...
نفيد سعادتكم بأن مجلس الكلية قد أوص ى بإنهاء الحاق املعيد/ة  -املحاضر/ة املوضح بياناته أعله لدرسة املاسستر  /الدكتوراه بالجامعة،
وذلك بقراره رقم  ............................................في الجلسة رقم  ...............................................وتاريخ14 / / :هـ**.
عميد الكلية ...................................................................... :التوقيع ................................................ :التاريخ:

/

سعادة وكيل الجامعة للدراسات العليا والبحث العلمي
السلم عليكم ورحمة هللا وبركاته ...
نفيد سعادتكم بموافقة اللجنة الدائمة لدراسة طلبات اإللحاق بالجامعة على إنهاء إلحاق املعيد/ة  -املحاضر/ة ،
14هـ.
/
/
بقرارها رقم  ، ..............................................................في الجلسة رقم  ...........................وتاريخ:
/
/
عميد الدراسات العليا ................................................................ :التوقيع .................................... :التاريخ:

14هـ.

/

وفقه هللا

 14هـ

سعادة عميد كلية   .................................................سعادة عميد الدراسات العليا  سعادة املشرف العام على إدارة االبتعاث
السلم عليكم ورحمة هللا وبركاته ...
أفيد سعادتكم بموافقتنا على إنهاء الحاق املعيد/ة  -املحاضر/ة للحصول على درسة املاسستر  /الدكتوراه بالجامعة،
بعدم موافقتنا :بسبب ................................................................................................................................................................
وفقهم هللا

وكيل الجامعة للدراسات العليا والبحث العلمي

التوقيع ................................................................... :التاريخ:

/

/

14هـ.

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

** حقول جيب إرفاق مستنداتها (أو صورة منها).
ص  /لعميد الكلية

ص  /لعميد الدراسات العليا

ص  /املشرف على إدارة االبتعاث

ص  /ملكتبنا

