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 حذف وإضافة املقررات:ضوابط 
إخاسة   يسمح للطالب باالنسحاب من مقررات سجل لهاا إضااا م مقاررات دة اةل خاسة خمسام م اان بمال مان باةف لال مان الييالاأل الةراثاناأل ا إة إال اان    .1

 د مي.ثسثم م ان بمل من بةف الييل اليني    إال ت بت املواد التي انسحب منها في تلك اليترل في سجله ا لا

( من هذه املادل يسمح للطالب باالنسحاب من دراثم مقرر خسة ثااماينم مثاابنع مان باةف لال مان الييالاأل ا إة إال اان   إخاسة 1مع مرابال ما إرد في اليقرل ) .2

تماة   إفاي هاذه الحالام    بات  املقارر  مربعم مثابنع من بةف الييل اليني   بلى مأل ال  كوأل الطالاب داة توااإس نسالم ال نااب املسامود نهاا دإأل باذر مقلاوة إمع

(  إال  ااةخل هااذا املقاارر فااي بااةد السااابات التااي درثااها ماان حنااط التواااد إالرثااوب إمتطللااات الت اار   إض ا لاا  Wفااي سااجل الطالااب إضسافهااا مسحباام )م سااحب 

مااات  إال  وااوس يلنواام لهااذا االنسااحاب األ  قاال بااةد   سااحب الطالااب خااسة املااةل املااذلورل  علااى برااو هنياام التااةرلط مأل   باات يلنواام الطالااب فااي   اا  العس 

 السابات املسجل نها بن الحة ا دنى للعبف الةراس ي املسمود به إ ق هذه التعلنمات ضال في الحاالت الخاصم التي ييت بليها التعلنمات.

 

                                                                                        For Directorate of Admissions & Registration’s  Useالقبول والتسجيل إدارةالستعمال     

 التاريخ: التودنع: اث  املوظ  املسؤإة بن ضدخاة اللنايات:

 
 
 
 
 
 
 
 

 :Student Name -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------اث  الطالب/الطاللم:

 ----------------------------------------------------- :Collegeالكلنم: -------------------------------------------:.ID. Noالرد  الجامعي:

 --------------------------------- :Academic Yearالعان الجامعي:  -------------------------------------:Semesterالييل الةراس ي: 

  
 املقررات املضافة

Added Courses 

 املقررات املحذوفة

Dropped Courses 

 قرر امل رمز 

Course Code 

 اسم املقرر 

Course name 

 رقم الشعبة

Section No. 

 قرر امل رمز 

Course Code 

 اسم املقرر 

Course name 

 رقم الشعبة

Section No. 

      

      

      

      

      
 

 

  --------------------:Dateالتاريخ:   -----------------------------------------------:Student’s Name &  Signatureاث  إتودنع الطالب/الطاللم

 --------------------:Dateالتاريخ: Academic Advisor’s name & Signature-----------------------------------ي: اث  إتودنع املرشة ا لاد م
 


