
 جامعة االندلس
 للعلوم والتقنية

 رئاسة الجامعة

 شؤون الطلابعمادة 

 

 م02    /              /              التاريخ :              

 .......................المرفقات:

 (                                      المرجع  )                  

 

 1م -10 -ن  –ش.طالب   1من  1الصفحة 

 طلب التحاق بالجامعة
ارغب في التسجيل لديكم  ..........................  :جنسيتي  ......................................... :أنــا الطالــب

 ....................................... :محل اإلقامة ......................قسم:  ............................  :بكلية
 : .............................رقم هاتف ولي االمر: .......................... رقم الهاتف

 تعهـــد والتزام
  : أتعهد للجامعة باآلتي 

 .الوثائق أو التصديق عليها أقوم باستكماله خالل شهر من اليومأن الوثائق المقدمة للجامعة سليمة  وأي نقص في  -1
تسديد كافة الرسوم الدراسية التي تقرها الجامعة  وفق األقساط المقررة لكل فصل دراسي وفي حال عدم تسديد األقساط المطلوبة  -2

 فصل. لن يسمح لي بحضور المحاضرات أو حضور االمتحانات النظرية والعملية وامتحانات نهاية ال
على لوائح الجامعة وجميع اإلجراءات الخاصة بالطالب وكل ما جاء باللوائح واألنظمة ملزم لي وال يجوز لي  باالطالعالتزم  -3

 عليها . اطالعياالحتجاج بعدم 
 انات .التحلي باألخالق والقيم النبيلة وعدم اصطحاب السالح من أي نوع داخل الحرم الجامعي وفي قاعات المحاضرات أو االمتح -4
 أن اصطحب البطاقة الجامعية خالل حضوري للجامعة للدراسة أو للمراجعة أو لالمتحانات . -5
 في حال انسحابي من الجامعة بعد التسجيل ال ترد رسوم التسجيل . -6
 حضور جميع المحاضرات والدروس العملية وفي حال غيابي تطبق اللوائح . -7
 ددها للجامعة .استالم سند قبض رسمي عن جميع المبالغ التي أس -8
 أي إخالل بنظام الجامعة أتحمل العقوبات التأديبية الصادرة بحقي من الجامعة. -9
في حال عدم تصديق أي وثيقة تصدرها الجامعة بشأني في وزارة التعليم العالي ألي سبب يتعلق بالوثائق المقدمة مني فالجامعة   -11

 في حل من ذلك .
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