المـمـمكة الـعـربـيـة الـسـعـوديـــة

وزارة الـتـعـمـيـم

جـامعة األمير سطام بن عـبـد الـعـزيــز

المقررات المتبقية لمطالب المتوقع تخرجهم
The Remaining Courses for the students expecting graduation

كـمـيـة هـنـدسـة وعـمـوم الحـاسب

لجنة الجداول الدراسية

التخصص :
Specialization
العام الدراسي:
Academic year

اسم الطالب :
Student Name
الفصل الدراسي:
رقم الجوال :
الرقم الجامعي :
Semester
Mobile
University ID No.
عدد الساعات المتبقية بعد اجتياز مقررات الفصل الحالي :
The number of remaining credit hours after completing the courses of the current semester
قائمة بجميع المقررات المتبقية لمفصل الدراسي القادم شاممة المقررات االختيارية (اختياري  ،2اختياري : )... ،3
List of the all remaining courses for the next semester including elective courses (elective 2, elective 3
مالحظات لجنة الجداول الدراسية
اسم المقرر
رمز المقرر ورقمه
م
Comments by Schedule Committee
Course Name
Course Code & Number
S.N.

1
2
3
4
5
6
7
8
9
11
المقررات االختيارية التي تم اجتيازها (شاممة الفصل الحالي) :
)Completed Elective Courses (including the current semester
اسم المقرر
رمز المقرر ورقمه
م
Course Name
Course Number & Code S.N.
1

مالحظات لجنة الجداول الدراسية
Comments by Schedule Committee

2
3
4

ارشادات خاصة بالمرشد األكاديمي :
Instructions for Academic Advisor
1
2
3

التأكد أن الطالب متبقي له من الخطة الدراسية  23ساعة معتمدة أو أقل.
Confirm that student has 23 or less remaining credit hours in his study plans
كامال.
مراجعة هذا النموذج بعد تعبئته مع خطة الطالب الدراسية والتأكد من تعبئه النموذج ا
Review the filled form and compare it with study plans to confirm it was accurately filled
إذا كان الطالب عمى الخطة الدراسية القديمة فيتم كتابة المقررات بأرقامها من الخطة الدراسية الجديدة بعد مراجعة قائمة مقررات الخطة القديمة وما يكافئها من

الخطة الجديدة.
If the student has old study plans, write the course number as per the new study plans after reviewing it in old study plans with its
equivalent in the new study plans
مالحظات المرشد األكاديمي :

Academic Advisor's Comments

توقيع المرشد األكاديمي :

Academic Advisor's Signature

