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إن تعاون الطالبات و تسجيل جداولهن مبكراً في مرحلة 
األقسام  سيعطي   ) األولى  المرحلة   ( المبكر  التسجيل 
األكاديمية وقتاً كافياً لدراسة عدد طلبات التسجيل على 
للطالبات  و فتح شعب جديدة إلتاحتها  المغلقة  الشعب 
في الفترة الثانية )فترة الحذف واإلضافة( للتسجيل فيها، 
للشعب  االستيعابية  للطاقة  رفع  هناك  يكون  لن  ولهذا 

مطلقاً في فترة الحذف واإلضافة. 

ما الفائدة من تسجيل جدولي مبكرًا؟



للحصول  أكبر  للطالبة فرصة  يتيح  المبكر  التسجيل 
على مقعد في معظم الشعب على اختالف أوقاتها 
، و تأجيل الطالبة لتسجيل جدولها عن فترة التسجيل 
المبكر ) المرحلة األولى ( سيضطرها للتسجيل في 
فترة الحذف واإلضافة، ألنها ستكون المسؤولة عن 
 ، نهائيا  لها  ُيسّجل  لن  و  الدراسي  جدولها  تسجيل 
وستكون الطالبة في حكم الطالبة المنقطعة لعدم 

التسجيل . 

ماذا يترتب على عدم تسجيلي لجدولي؟



سـيتاح التسـجيل المبكر ) المرحلة األولى ( للطالبات 
حسـب األرقـام الجامعيـة مـن األحـدث إلـى األقـدم، 
 ) الثانيـة  المرحلـة   ( واإلضافـة  الحـذف  فتـرة  وفـي 
الجامعيـة  األرقـام  للطالبـات حسـب  الخدمـة  سـتتاح 

مـن األقـدم إلـى األحـدث.

لمن األولوية في التسجيل  ؟ 



الطالبات
المستجدات

طالبات الفصل / 
السنة التأسيسية

الطالبة المنذرة إنذار 
أول في مرحلة الدبلوم 
وإنذار ثاني في مرحلة 

البكالوريوس

طالبات الفرصة 
الثالثة والرابعة 

والخامسة للفصل 
الحالي

طالبات
التخصيص

التسجيل  لها  يتاح  التي لن  الفئات  من هي 
المبكر ) المرحلة األولى ( ؟



فئات  عدا  ما   - الطالبات  لجميع  الخدمة  ستفتح   : األولى  المرحلة  في 
كما  النظام،  على  بنفسها  جدولها  تسجيل  للطالبة  يتاح  بحيث   - معينة 
افتراض  على  حالياً  متطلباتها  تدرس  التي  المقررات  تسجيل  لها  سيتاح 
عمادة  ستحذف  المتطلبات  في  الطالبة  رسوب  حال  وفي  فيها،  نجاحها 

القبول والتسجيل هذه المقررات بعد احتساب المعدالت التراكمية .

الثانية: على جميع الطالبات دون استثناء ،  الدخول إلى الخدمة  في المرحلة 
إلحدى الغايات اآلتية  : 

1. تأكيد التسجيل للطالبات الالتي لن يحدث أي تغيير في جدولها  , من خالل 
الضغط على )حفظ التغييرات (.

2. إضافة المقررات التي لم تتمكن الطالبة من تسجيلها في المرحلة األولى.  
3. تسجيل المتطلبات التي رسبت فيها الطالبات أو تسجيل مقررات بديلة عنها 

وفق ما تراه الطالبة مناسبًا مما يضمن عدم  تأخرها في التخرج. 
عليهن   ) األولى  المرحلة   ( المبكر  التسجيل  عنهن  ُحجب  الالتي  الطالبات   .4

الدخول في المرحلة .

لماذا توجد مرحلتان في التسجيل المبكر ؟  



أخطاء شائعة ترتكبها الطالبة في التسجيل 

إضافة
مقررات زائدة

عن خطة الطالبة

إضافة مقررات حرة 
أكثر من عدد المقررات 

المحددة في الخطة 
الدراسية 

التأخر في تسجيل 
مقررات التعثر

التسجيل 
في مقررات محجوزة 

لتخصصات أخرى

إضافة مقرر أعلى من مستوى الطالبة بمستويين ، في 
حين لديها مقررات من مستواها أو من مستويات أدنى 

من مستواها ولم تسجلها بعد



جامعة األميرة نورة بنت عبدالرحمن
وكـالـة الجـامعة للشـؤون التعليمية
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