
 

 

 غٍش يىجىدح ثبنجذول انذساسً انطالة يقشس دساسًطهت فزح (: 1ًَىرج )

 اسى انًقشس: ...............................................         انكىد: ...............................

 .............................                           العام الجامعً: ..................... الفصل الدراسً:

 توقٌع الطالب المعدل التراكمى المستوى اسم الطالب م

1.      

2.      

3.      

4.      

5.      

6.      

7.      

8.      

9.      

11.      

11.      

12.      

13.      

14.      

15.      

16.      

17.      

18.      

19.      

21.      

21.      

22.      

23.      

24.      

25.      

26.      

27.      

28.      

29.      

31.      
 

 هجشَبيجانزُفٍزي نًذٌش ان

 سحش صذقى قذاح. د.أ         



 

 

 ثذوٌ اثش أكبدًًٌ يقشس دساسً انطبنت طهت سحت (:2) ًَىرج

A Form for Dropping Course Without getting "W" 
 

 .............................                           العام الجامعً: .....................الفصل الدراسً: 
 

  اسى انطبنت 

  كىد انطبنت 

  سقى انجطبقخ 

 Level  انًسزىي  

 GPA  ًًانًؼذل انزشاك  

  ػذد انسبػبد انزً رى رسجٍههب 

  انًشاد سحجه ًقشساناسى وكىد  

  قشسسجت سحت انً

  انجشَبيج إلداسحربسٌخ ووقذ رسهٍى انطهت 

  األكبدًًٌاسى انًششذ 

 

  : إقشاس

  قشسطهجذ ثُفسً سحت ي أًَ......................................................انطبنت :  أَبأقش 

ٔ اسزشبسح انًششذ  ًحبضشادانٔرنك ثعذ حضٕس عذد يٍ  أكبدًًٌثذٌٔ اثش    :………………

 األكبدًًٌانًقبثهخ عٍ انٕصٕل نٓزا انقشاس ثبنًشبسكخ يع انًششذ  ٔأسفشدفً سجت انسحت  األكبدًًٌ

 .فً رنك يصهحخ نً ٔنزقذٌشي انزشاكًً أٌ سأٌُبثعذيب 

 

  األكبدًًٌانًششذ ورىقٍغ يىافقخ                    انطبنت  رىقٍغ

............................................  ................................................................... 

 هجشَبيجانزُفٍزي نًذٌش ان

 

 سحش صذقى قذاح. د.أ         

 يهحىظخ

 األكبدًًٌيىافقخ انًششذ وانطبنت  رىقٍغطهت ثذوٌ ان إنًٌُظش  نٍ 

  



 

 

 ( Study-Self قشس دساسخ رارٍخ )ي انطبنت رسجٍم (:3) ًَىرج
 

 الدراسً: .............................                           العام الجامعً: .....................الفصل 
 

  اسى انطبنت 

  كىد انطبنت 

  سقى انجطبقخ 

 Level  انًسزىي  

 GPA  ًًانًؼذل انزشاك  

  ػذد انسبػبد انزً رى رسجٍههب 

  رارٍخرسجٍهه دساسخ انًشاد  ًقشساناسى وكىد  

   قشس دساسخ رارٍخانًرسجٍم سجت 

  األكبدًًٌاسى انًششذ 

 

  : إقشاس

  قشسي رسجٍمطهجذ ثُفسً  أًَ......................................................انطبنت :  أَبأقش 

انٕصٕل نٓزا انقشاس  ٔقذ رى األكبدًًٌاسزشبسح انًششذ  دساسخ رارٍخ ٔرنك ثعذ :………………

. كًب اقش ثأَُى يسئٕل عٍ انزٕاصم فً رنك يصهحخ نً أٌ سأٌُبثعذيب  األكبدًًٌثبنًشبسكخ يع انًششذ 

انًحزٕي انعهًً نهًقشس ٔ رحذٌذ يٕاعٍذ يع أسزبر انًقشس انزي سٍزى رحذٌذِ يٍ إداسح  انجشَبيج السزالو 

 يعّ.انًقبثهخ 

  األكبدًًٌانًششذ ورىقٍغ يىافقخ                    انطبنت  رىقٍغ

............................................  ................................................................... 

 

جٍم انًقشس نهطبنت دساسخ رارٍخ ثُبءاً عهى طهجّ ٔيٕافقخ انًششذ األكبدًًٌ عهى أٌ سٔافقذ إداسح انجشَبيج عهى ر

 أسزبر انًقشس .................................................. ٌكٌٕ

 هجشَبيجانزُفٍزي نًذٌش ان

 

 سحش صذقى قذاح. د.أ         

 يالحظبد

 د انشسًٍخٍالنزسجٌجت أٌ ٌكىٌ انطبنت قذ سجم انًقشس ضًٍ  ا .1

 يشح أخشي انجٍبَبد و رسهًٍه ألانجشَبيج و ي إداسحيٍ  انًُىرج والانطبنت يسئىل ػٍ اسز .2

 ساعة 42 أقصاه البرنامج فً موعد إلدارةلم ٌتم تسلٌم النموذج  إذاغً ال قررٌعتبر تسجٌل الم .3

 األكبدًًٌيىافقخ انًششذ وانطبنت  رىقٍغطهت ثذوٌ ان إنًٌُظش  نٍ .4



 

 

 طالبلطلب أكادٌمً ل (:4) ًَىرج

 العام الجامعً: .....................  الفصل الدراسً: .............................                         
 

  اسى انطبنت 

  كىد انطبنت 

  سقى انجطبقخ 

 Level  انًسزىي  

 GPA  ًًانًؼذل انزشاك  

  ػذد انسبػبد انزً رى رسجٍههب 

  نًزجقٍخػذد انسبػبد ا 

  انًجزبصحػذد انسبػبد 

  األكبدًًٌاسى انًششذ 

 موضوع الطلب

 

 

 بإٌجازالسبب 

 

 

 

 رأي المرشد االكادٌمً للطالب

 

 

 

  األكبدًًٌانًششذ ورىقٍغ يىافقخ                    انطبنت  رىقٍغ

............................................  ................................................................... 

 هجشَبيجانزُفٍزي نًذٌش ان

 

 سحش صذقى قذاح. د.أ         

 يهحىظخ

 األكبدًًٌيىافقخ انًششذ وانطبنت  رىقٍغطهت ثذوٌ ان إنًٌُظش  نٍ 



 

 

 (incomplete Course يقشس غٍش يكزًم نهطبنت ) (:5) ًَىرج
 

 الفصل الدراسً: .............................                           العام الجامعً: .....................
 

  اسى انطبنت 

  كىد انطبنت 

  سقى انجطبقخ 

   ًقشساناسى وكىد 

  ػذو اكزًبل انًقشس نهطهتسجت 

 

 

 

األػًبل انًطهىثخ يٍ انطبنت 

 إلكًبل انًقشس

 

 

 

 

 

 

  أسزبر انًقشساسى 

 

  رىقٍغ أسزبر انًقشس                   انطبنت  رىقٍغ

............................................  ................................................................... 

 هجشَبيجانزُفٍزي نًذٌش ان

 

 سحش صذقى قذاح. د.أ         

 يالحظبد

 ٌزى يال انًُىرج ثًؼشفخ أسزبر انًقشس .1

 انجذٌذ إلكًبل انؼًم انًطهىة ًٌُح انطبنت شهش واحذ ثؼذ ثذاٌخ انفصم انذساسً .2

 نٍ ٌزى إػطبء أي رًذٌذ أخش نهطبنت.   .3

 .Fإرا فشم انطبنت فً إكًبل انؼًم انًطهىة ثحهىل انًىػذ انُهبئً سزصجح انذسجخ رهقبئًٍب  .4

 



 

 

 رسجٍم يششوع انزخشج نهطالة  (:6) ًَىرج

 العام الجامعً: .....................   الفصل الدراسً: .............................                        
 

 ػُىاٌ انًششوع:

 

 

Senior Project Title: 

 

 

 :انًششفىٌ ػهى انًششوع

 التوقٌع االسم م

1.    

2.    

3.    

  يٕاعٍذ انًحبضشاد

  يٕاعٍذ انًعًم

  اسى انًعًم
 

المعدل  المستوى اسم الطالب م

 التراكمى

عدد الساعات 

 المجتازة

 عدد الساعات

 المسجلة

 توقٌع الطالب

1.        

2.        

3.        

4.        

5.        

6.        

7.        

8.        

9.        

11.        
 

 هجشَبيجانزُفٍزي نًذٌش ان

 

 سحش صذقى قذاح. د.أ         



 

 

 اَزاس اكبدًًٌ نهطبنت (:7) ًَىرج
 

 العام الجامعً: .....................      الفصل الدراسً: .............................                     
 

  اسى انطبنت 

  كىد انطبنت 

  سقى انجطبقخ 

 Level  انًسزىي  

 GPA  ًًانًؼذل انزشاك  

   انًجزبصحػذد انسبػبد 

  انًزجقٍخػذد انسبػبد 

  األكبدًًٌاسى انًششذ 

 

 :انزبنٍخ نألسجبةٕجّ نك إَزاسا أكبدًٌٍب رأٌ إداسح انجشَبيج  ٌؤسف

 نًذح .... فصٕل يززبنٍخ 2عٍ  انزشاكًًاَخفبض انًعذل  -1

 عذو انجذٌخ فً انذساسخ -2

 األكبدًًٌٔعذو انزٕاصم يع انًششذ  االَقطبع -3

فً انفصم انذساسً انقبدو  اإلَزاسْزا  إلصانخ ٔاالنزضاو نضٌبدح انًعذل انزشاكًً عهٍك انحشص ٌجت نزا  

  .انقٍذ اٌقبف إنىرزعشض  ال حزى

 

  األكبدًًٌانًششذ رىقٍغ           

............................................................ 

 

 هجشَبيجانزُفٍزي نًذٌش ان

 

 سحش صذقى قذاح. د.أ         

 

 

 



 

 

 طالبلل تسجٌل مقررات دراسٌةطلب  (:8) ًَىرج

 العام الجامعً: .....................          الفصل الدراسً: .............................                 
 

  اسى انطبنت 

  كىد انطبنت 

  سقى انجطبقخ 

 Level  انًسزىي  

 GPA  ًًانًؼذل انزشاك  

  ػذد انسبػبد انزً رى رسجٍههب 

  نًزجقٍخػذد انسبػبد ا 

  انًجزبصحػذد انسبػبد 

  األكبدًًٌاسى انًششذ 

 

 انًقشس ػذد سبػبد ًقشسكىد ان انًقشساسى  و

1-     

2-     

3-     

4-     

5-     

6-     

 

  األكبدًًٌانًششذ ورىقٍغ يىافقخ                    انطبنت  رىقٍغ

............................................  ................................................................... 

 

 هجشَبيجانزُفٍزي نًذٌش ان

 

 سحش صذقى قذاح. د.أ         

 يهحىظخ

 األكبدًًٌيىافقخ انًششذ وانطبنت  رىقٍغطهت ثذوٌ ان إنًٌُظش  نٍ 

 

 



 

 

 طالبلل تحسٌن مقررات دراسٌةطلب  (:9) ًَىرج

 .....................الفصل الدراسً: .............................                           العام الجامعً: 
 

  اسى انطبنت 

  كىد انطبنت 

  سقى انجطبقخ 

 Level  انًسزىي  

 GPA  ًًانًؼذل انزشاك  

  ػذد انسبػبد انزً رى رسجٍههب 

  نًزجقٍخػذد انسبػبد ا 

  انًجزبصحػذد انسبػبد 

  األكبدًًٌاسى انًششذ 

 

كىد  انًقشساسى  و

 ًقشسان

 ػذد سبػبد

 انًقشس

 سجت طهت انزحسٍٍ 

1.      

 

2.      

 

3.      

 

4.      

 

 

  األكبدًًٌانًششذ ورىقٍغ يىافقخ                    انطبنت  رىقٍغ

............................................  ................................................................... 

 

 هجشَبيجانزُفٍزي نًذٌش ان

 

 سحش صذقى قذاح. د.أ         

 يهحىظخ

 األكبدًًٌيىافقخ انًششذ وانطبنت  رىقٍغطهت ثذوٌ ان إنًٌُظش  نٍ 


