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Course Addition and Deletion Request Form

Student Information -  الطالبة/ بيانات الطالب
الطالبة/اسم الطالب

ID الرقم الجامعي
 هـ41/

Student Name

Specialization التخصص

Semester الفصل الدراسي

Date التاريخ

Signature التوقيع

/

Purpose of Addition and Deletion – الغرض من اإلضافة أو الحذف
منذر



زيادة فوق الحد األعلى



Warned
Above the maximum

متوقع تخرجه



لم تسجل له ساعات



:أخرى



About to graduate
No Credit Hours

Other
Deleting حذف
Section رقم الشعبة

أقل من الحد األدنى



إعادة ترتيب الجدول



Less than the minimum
Rescheduled

استثناء المتطلب السابق

Pre-requite exception



Adding اضافة

Course number & Code رقم ورمز المقرر

Section رقم الشعبة

Course number & Code رقم ورمز المقرر

Procedures by Department اجراءات القسم
:رئيس القسم

:المرشد األكاديمي

Chairman of Deptt.

Academic Advisor

:التوقيع

:التوقيع

Signature

Signature
:مالحظات

Comments
.( ال حي ق لطالل حذف مقررات من املستوى احلليل )الصفري1
. ال حي ق لطالل إضلفة مقررات من مستوى أعطى من مستوى الالل بأكثر من مستويني بعد تسجيل مجيع مقررات املستوى الصفري2
. ال حي ق لطالل تسجيل أي مقرر يتاط مقرر سلب ق أو يتاط اجتيلز عدد سلعلت معينة أو مستوى معني3
. جي عطى الالل متلبعة جدوله الدراسي من خالل البوابة االكلدميية4
Notes:
1.
2.
3.
4.

Zero level courses shall not be deleted by student
After registering all zero level courses, adding courses above the level of student shall not exceed two levels
No student shall be permitted to register a course which has prerequisite or requires completion of specific hours or
specific level.
Students must follow up their academic schedule through academic gate.

:مالحظات

