
  .)الصفري( احلليل حذف مقررات من املستوى ق لطالل  ال حي 1     :   مالحظات
 بعد تسجيل مجيع مقررات املستوى الصفري. الالل  بأكثر من مستوينيإضلفة مقررات من مستوى أعطى من مستوى  ق لطالل  ال حي 2
 ال حي ق لطالل  تسجيل أي مقرر يتاط  مقرر سلب ق أو يتاط  اجتيلز عدد سلعلت معينة أو مستوى معني. 3
 جدوله الدراسي من خالل البوابة االكلدميية.جي  عطى الالل  متلبعة  4

Notes: 

1. Zero level courses shall not be deleted by student 

2. After registering all zero level courses, adding courses above the level of student shall not exceed two levels 

3. No student shall be permitted to register a course which has prerequisite or requires completion of specific hours or specific level. 

4. Students must follow up their academic schedule through academic gate. 
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 حذف( مقررات )إضافة أو طلب استمارة
Course Addition and Deletion Request Form 

 - Student Information بيانات الطالب / الطالبة
  اسم الطالب/الطالبة

Student Name  الرقم الجامعي  ID ............................  رقم الجوالPhone number ....................... 

 ............................................. Specialization  التخصص ……14/……14/ العام الجامعي الفصل الثاني األول   الفصل Semester  الفصل الدراسي

 هـ Date ..../ ..../...411   التاريخ  Signature التوقيع

 Purpose of Addition and Deletion –ف أو الحذ اإلضافةالغرض من 
 أقل من الحد األدنى  Less than the minimum  متوقع تخرجه  About to graduate  منذر Warned  
 إعادة ترتيب الجدول Rescheduled  لم تسجل له ساعات  No Credit Hours  زيادة فوق الحد األعلى Above the maximum 
 أخرى -Other   الرجاء التدقيق /–  :Please to precise........................................................................................................... 

  Adding اضافة

 

  Deleting حذف
 Section  رقم الشعبة  Course number & Codeرقم ورمز المقرر   Section   رقم الشعبة  Course number & Codeرقم ورمز المقرر  

        
        
        
        
        
        
        

 - Reserved for Academic Advisorخاص بالمرشد االكاديمي 
 المعدل التراكمي للطالب

Student GPA ........ تسجيلها للطالب يمكن الساعات من عدد أقصى 
Maximum Credit Hours allowed for registration ........ عدد الساعات بعد اضافة/حذف المقررات المطلوبة 

Credit Hours after Add/Drop requested courses ........ 

 الفصل؟ هذا تسجيلها يتم لم الصفري المستوى من مقررات الطالب لدى هل
Is there any zero level courses which the student did not register for this semester? 

 / نعمYes 
 / الNo 

 بحذفها؟ قام الصفري المستوى من مقررات الطالب لدى هل
Is there any zero level courses deleted by the student? 

 / نعمYes 
 / الNo 

 هل الطالب خريج؟
Is the student will be graduate? 

 / نعمYes 
 / الNo 

 المرشد األكاديمي:اسم 
 Academic Advisor Name :التوقيع Signature 

 - Reserved for Students Affairs Unitالطالب بالكلية  نشؤو بوحدة خاص 
 ان وجدت المالحظات اتتم تنفيذ كل  الطلب: 

ةالتاليأو األسباب  للسبب اتتنفيذ كل الطلب للشؤون التعليمية واالكاديمية لعدم التمكن منلة الكلية احول الى وكي: 
تجاوز عبئ الساعات تجاوز مستوى حذف مقرر صفري أو مقرر صفري غير مسجل   فصل أكاديمي  مقرر غير معرف بالخطة  طالب زائر 
 مقاعد المتاحةالعدد  تعارض اختبار نهائي سابق او مرافق متطلب ...........................:أخرى.................... 

 توقيع الموظف: اسم الموظف:  ...144التاريخ : ...../...../
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