
يجب على الطالب تعبئة الخانات كاملة في النموذج بشكل صحيح ويعتبر الغيا في حال غير ذلك و يجب عليه  ارفاق سجله االكاديمي مع الجدول

ME EE CEE ChE

1

Fall

2

Spring

3
Summ

er

Major:E

المعدل 

التراكمي 

(GPA)

مجموع 

الساعات 

المتوقعة

مجموع 

الساعات 

المكتسبة

CRN
Section 

No.
CH Date

KFU / CoE                          General كلية الهندسة/   جامعة الملك فيصل 

Mobile ':E

Student ID: Student Name:E

Semester:     20___ / 20___ 14___\14___ :الفصل الدراسي

 نموذج طلب رفع سقف في شعبة 

First: General Information:(Filled by the Student / Adviser)

Fifth: Opinion & Signature of Chair (or Dept. Repr.):  :(أو ممثل القسم)توقيع ورأي رئيس القسم : رابعا

تاريخ تقديم الطلب

Submitted Date (G)
اسم المرشد األكاديمي توقيع الطالب

Second: Courses required  to raise its  limit for registering                     معلومات خاصة بالمقررات المراد رفع السقف فيها لتسجيلها : ثانيا

  /      /20

(تعبئ من قبل الطالب و تدقق من قبل المرشد): معلومات عامة : أوال

Application form for raising the limit 

in a section                              
Application # (                )

Action- األجراء 

يعبئ من قبل الطالب والمرشد معا خاص بالمسجل

مجموع الساعات المسجلة

Course NameCourse ID

غير موافق

:التوقيع 

:السبب مع التوضيح موافق 

Please write in this box :

Chairman/Dept. Repr. 

Signature:   M

Sixth:  Opinion & Signature of AAC: :توقيع ورأي رئيس لجنة الشؤون األكاديميه أو من يفوضه: خامسا

Please write in this box :

Adviser /Dept. Repr.

Signature:   M

Total number of CHs after action made :المجموع الكلي لعدد الساعات بعد تنفيذ الطلب 

Third: Opinion & Signature of Academic Adviser (or Dept. Repr.)  (أو ممثل القسم)توقيع و رأي المرشد األكاديمي : ثالثا:

2 1

0 5

Date:     /       /20

Date:     /       /20

Date:     /       /20

This Form Designed By: Engr. Ziad Shatnawi على الطالب مراجعة مرشدة في حال تغيير النموذج-موافقة المشرف األكاديمي ليست الموافقة النهائية
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