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استمارة حذف وإضافة املقررات Add & Drop of Courses Form
ضوابط حذف وإضافة املقررات:
 .1يسمح للطالب باالنسحاب من مقررات سجل لها وإضافة مقررات جديدة خالل خمسة أيام عمل من بدء كل من الفصلين الدراسيين األول والثاني،
وخالل ثالثة أيام عمل من بدء الفصل الصيفي ،وال تثبت املواد التي انسحب منها في تلك الفترة في سجله األكاديمي.
 .2مع مراعاة ما ورد في الفقرة ( )1من هذه املادة يس م مممح للطالب باالنس م ممحاب من دراس م ممة مقرر خالل ث م م م م م مممالية أس م ممابيع من بدء كل من الفص م مملين األول
والثاني ،وخالل أربعة أسممابيع من بدء الفصممل الصمميفي ،عكو أن ال يبون الطالب ند ت اوغ نسممسة البياب املسممموق وها دون عذر مقسول ومع مد ،وفي
هذه الحالة يثبت املقرر في س م م ممجل الطالب وإغاءها مال ة (م س م م ممحب  ،)Wوال يدخل هذا املقرر في عدد الس م م مماعات التي درس م م ممها من ي ال اق
أن يثبت لكي ة الطالب في

مم

العالمات،

والرس مموب وم طلسات ال ورذ ،وإ ا لح ي س ممحب الطالب خالل املدة املذكورة فعكو عت ممو هيثة ال درة
وال ي وغ لكي ة لهذا االنس ممحاب ان يقل عدد الس مماعات املس ممجل وها عن الحد األدنل للعبء الدراح م ي املس ممموق به وف هذه ال عليمات إال في الحاالت
الخاصة التي لصت عليها ال عليمات.

اسح الطالب/الطالسةStudent Name: -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------:
البليةCollege: -----------------------------------------------------:
الرنح الجامعيID. No.:-------------------------------------------:
العام الجامعيAcademic Year: --------------------------------- :
الفصل الدراح يSemester:------------------------------------- :
املقررات املضافة

املقررات املحذوفة

Added Courses

Dropped Courses

رمز املقرر

اسم املقرر

رقم الشعبة

رمز املقرر

اسم املقرر

رقم الشعبة

Course Code

Course name

Section No.

Course Code

Course name

Section No.

اسح وتونيع الطالب/الطالسة  Student’s Name & Signature:--------------------------------------------------------ال اريخDate:-------------------- :
اسح وتونيع املرشد األكاديميAcademic Advisor’s name & Signature-------------------------------------------- :
الستعمال عمادة القبول والتسجيل
اسح املوظ املسؤول عن إدخال السيالات:

ال اريخDate:--------------------:

For Deanship of Admissions & Registration’s Use

ال ونيع:

ال اريخ:

