
      Official Study Postponement Form طلب تأجيل دراسةاستمارة  

 Undergraduate Programs) برامج البكالوريوس ( 

 :الدراسة تأجيلضوابط 

ختصو   بامدا قو   للطالب أن يتقدم بطلب لتأجيل  دراسته  خالل  الفصل  الدراس ي  الذي  يودد أأجيلوه  ا ا  أودا  ل  لديوه  أسوتات  أقتهو   لجوا  ال  و   ام .1

  ما   ياتي:
ً
 على  التأجيل و لك  و قا

a.  الكلي :  ا ا كان التأجيل امطلدت  مدة   صل  دراس ي  واحد  وال يتجاوز  أربع    صدل  سداء  كانت  متصل   أم  مهفصل .عميد 

b. . مجلس الكلي :  ا ا كان التأجيل امطلدت  مدة  أتجاوز  أربع    صدل  وال  أزيد  عن  ست    صدل  سداء  أكانت  متصل   أم  مهفصل 

أو امهتقوول موون جامعوو  اخوو   اال أو امحوودل ا ووى أخصوود خخوو  داخوول ال امعوو  اسوو  او االحاوومات موون امقوو رال الدراسووي  للطالووب ال ديوود ال يجوودز أأجيوول الدر  .2

 بعد مض ي  صل دراس ي على التحاق   بالبرنامج  )تستتعد  من   لك   ترة  دراس   البرنامج  التم يدي(.

  امسمدح  لجا  للمصدل  على  درج  التكالدريدس.أحسب  مدة  التأجيل  من  المد  األعلى  للمدة   .3

 تأجيل الدراسة. مالحظة هامة: يجب إرفاق عذر **

 :Student Name ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------:/الطالت اسم الطالب

 ---------------------------------------------------------- :Collegeالكلي : -------------------------------------------:.ID. Noال قم ال امعي:

 -------------------------------------- :Academic Yearالعام ال امعي:  -------------------------------------:Semesterالفصل الدراس ي: 

 -----------------------------------------------: Sponsor: ال    الكا ل  -------------------------------------: .Contact Noرقم االأصال: 

                     Semester(s) (                        ) ) ة (دراس ي /  صدل   صل)                  (         PostponementPeriodأأجيل الدراس  مدة 

  

 في السابق؟
ً
 before? Have you postpone study   هل قمت بتأجيل دراستك رسميا

 Noال                                                         Yesحعم                       

 If “ Yes “, Please specify no. of semester of study postponement                   عدد الفصدل الدراسي :ا ا كان ال دات بهعم، حدد 

 
 

 --------------------------------------------------------------------------------------------:Reason for official study postponementالدراس : أأجيلسبب 

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

 ------------------------------------------------------------------:Dateالتاريخ: --------------------------------------:Signature:/الطالت أدقي  الطالب

 

 Approved مدا ق                     Approval of Dean of the College o     الكلية عميدموافقة 

o          غير مدا قNot Approved 

                                    Signatureالتدقي :

      الشؤون اإلدارية واملاليةموافقة 

Approval of Administrative & Financial Affairs  

o                     مدا ق Approved 

o          غير مدا قNot Approved 

                                    Signatureالتدقي :

 

                                                                                                          For Deanship of Admissions & Registration’s  Useعمادة القبول والتسجيل الستعمال    

 التاريخ: التدقي : التيانال:ادخال اسم امدظف امسؤول عن 

 

 جامعة العلوم التطبيقية

 عمادة القبول والتسجيل

 APPLIED SCIENCE UNIVERSITY 

Deanship of Admissions & Registration 

 

                                                                                                                                                                                                 For Sponsor Useالستعمال الجهة الكافلة

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