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 الانسحاب من املقررات:ضوابط 
ضمجة    يسمح للطالب باالنسحاب من مقررات سجل  لاجا ضافجامق مقجررات ة خج   مجة  ممسجق لخجا  دمج  مجن بج ص يج  مجن الينجلول ال رانج،ول  ض  ضال جان    .1

 ادخمي.ثةثق لخا  دم  من ب ص الين  الن،ي    ضال ت بت املواد التي انسحب منها في تلك اليتر  في سلله  ي

( من هذه املاد  يسمح للطالب باالنسحاب من درانق مقرر مجة  ثججماة،ق لنجاب،ع مجن بج ص يج  مجن الينجلول  ض  ضال جان   ضمجة  1مع مرادا  ما ضرد في اليقر  ) .2

الطالجب دج  توجاضس نسجلق ال ،جاب املسجمود نهجا دضل دجذر مقلجو  ضمع مج    ضفجي هجذه ا حالجق  خ بجت  املقجرر   لربعق لناب،ع من ب ص الين  الن،ي   دلى لل ال خكجول 

(  ضال خجج م  هججذا املقججرر فججي دجج د السججادات التججي درنججاا مججن ح،ججط التوججاد ضالرنججوب ضم طللججات ال  ججر   ضا ا لجج  Wفججي سججل  الطالججب ضاساصهججا مةحبججق )م سججحب 

خقجج  دجج د خ سججحب الطالججب مججة  املجج   املججذيور  معلججى درججو ه،يججق ال جج رلط لل خ بججت ةل،وججق الطالججب فججي  لججا العةمججات  ضال خوججوس ةل،وججق لاججذا  نسججحاب ال 

  دنى للعبص ال راس ي املسمود به ضمق هذه ال عل،مات اال في ا حاالت ا خاصق التي ةنت دليها هذه ال عل،مات.السادات املسل  نها دن ا ح  

 

 

                                                                                                                                                                                For Sponsor Useالستعمال الجهة الكافلة

                   Sponsor Stampختم الجهة الكافلة ---Date----------------------التاريخ:                             Sponsor Signatureتوقيع الجهة الكافلة 

 

                                                                                     For Administrative & Financial Affairs’  Useإدارة الشؤون إلادارية واملاليةالستعمال     
  إلادارية واملالية      الشؤون الحظات إدارةم

                                    Signatureال ود،ع:

 

                                                                                     For Directorate of Admissions & Registration’s  Useالقبول والتسجيل إدارةالستعمال     

 ال اريخ: ال ود،ع: ملوظا املسؤض  دن ادما  الل،اةات:ان  ا

 

 :Student Name -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ان  الطالب/الطاللق:

 ----------------------------------------------------- :Collegeالكل،ق: -------------------------------------------:.ID. Noالرد  ا لامعي:

 --------------------------------- :Academic Yearالعا  ا لامعي:  -------------------------------------:Semesterالين  ال راس ي: 

 ------------------------------------------: Sponsorا لاق الكاملق:  -------------------------------------: .Contact Noرد   تنا : 

 --------------------------------------------------------:Dateال اريخ: -----------------------------------:Signatureتود،ع الطالب/الطاللق:

 
 قرر امل رمز 

Course Code 

 رقم الشعبة

Section No. 

 قرر امل توقيع مدرس 

Instructor's 

Signature 

 التاريخ

Date 

 قرر ألاكاديمي التابعة له  املتوقيع رئيس القسم 

Head of Department’s Signature 

 التاريخ

Date 

      

      

      

      

      

      
 

 

 --------------------:Dateال اريخ: Academic Advisor’s name & Signature                                                 ي:     ان  ضتود،ع املرش   يادخم
 

                                                                                                                                                                                      For College Use الستعمال الكلية    

 ال اريخ: ال ود،ع:                                                                                               Dean of Collegeدم،  الكل،ق


