
  
 
 

 

 

 
 

 

 

 

  

 

 نموذج معالجة أوضاع التسجيل في الجدول الدراسي 

 بيانات الطالبة

 الصيفي        الثاني         األول    الفصل الدراسي  اسم الطالبة

 ال            نعم  متوقع تخرجك          الرقم الجامعي

  عدد الساعات المسجلة  الكلية

  رقم الجوال  التخصص

  معيالعام الجا

 عند تعبئة النموذج نأمل مراعاة ما يلي:           

 ( وحدة دراسية للمنذرة أكاديميا".12( وحدة دراسية و)15الحد األدنى للعبء الدراسي للطالبة ) 

 (وحدة دراسية ،ال يتم تجاوزها إال في حال كانت الطالبة خريجة وتبقى على تخرج22الحد األعلى للعبء الدراسي للطالبة هو ) ها مقرر  واحد فقط ، بعد

 اعتماد النموذج من المرشدة االكاديمية، ووكيلة الشؤون التعليمية في الكلية.

 :أنيجب  حر رمقر إلضافة      

 .يكون المقرر الحر من خارج الخطة الدراسية للطالبة 

 وجود في الخطة .تكون مجموع الساعات المعتمدة للمقررات المسجلة كحرة تساوي عدد ساعات المقرر الحر الم 

 . لن ينظر ألي طلب بعد الفترة المحددة في التقويم الجامعي 

 نات المرشدة األكاديميةبيا
 . ..................................: توقيع المرشدة على تعبئة االستمارة وصحة البيانات المدونة للطالبة ........ اسم المرشدة : .................................

 ختم الكلية                                                                                       : .......................... التسجيل تاريخ رفع الطلب لموظفة

 إضافة مقرر

 لةمالحظات المسج أوقات المحاضرة الشعبة مسمى المقرر الرقم المرجعي رقم المقرر رمز المقرر

       تم تنفيذ الطلب 
 وجود تعارض الطلب مرفوض بسبب:

 تجاوز الحد األقصى للساعات 
  الشعبة مغلقة وجود متطلب سابق أو متزامن 
 .......................:أخرى 

       تم تنفيذ الطلب 
 وجود تعارض الطلب مرفوض بسبب:

 تجاوز الحد األقصى للساعات 
  الشعبة مغلقة وجود متطلب سابق أو متزامن 
 .......................:أخرى 

       تم تنفيذ الطلب 
 وجود تعارض الطلب مرفوض بسبب:

 تجاوز الحد األقصى للساعات 
  الشعبة مغلقة وجود متطلب سابق أو متزامن 
 .......................:أخرى 

 حذف مقرر
 مالحظات المسجلة أوقات المحاضرة الشعبة مسمى المقرر مرجعيالرقم ال رقم المقرر رمز المقرر

       تم تنفيذ الطلب 
 وجود متطلب متزامن  الطلب مرفوض بسبب:

 تجاوز الحد األدنى للساعات 
 .......................:أخرى 

       تم تنفيذ الطلب 
 وجود متطلب متزامن  الطلب مرفوض بسبب:

 نى للساعاتتجاوز الحد األد 
 .......................:أخرى 

       تم تنفيذ الطلب 
 وجود متطلب متزامن  الطلب مرفوض بسبب:

 تجاوز الحد األدنى للساعات 
 .......................:أخرى 

 ................................................................................................................................................................ : ةمالحظات الطالب

  المقررات وعدد الساعات المسجلة استالم الطلب ال يعني تنفيذه، و يجب على الطالبة بعد تعبئة النموذج متابعة البوابة اإللكترونية واالطالع على

 ........................... :ةتوقيع الطالب                                          ............................. فع الطلب:تاريخ ر               

 موظفة التسجيلخاص ب
 (       عدد الساعات المسجلة بعد الحذف واإلضافة )

 .............................. تاريخ تنفيذ الطلب: .... ...................... التوقيع : ........................................... اسم المسجلة :
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