
 

 
 
 

 

التسجيل المبكرمواعيد و ضوابط   

هـ  1442للعام الجامعي  الثاني لجداول الفصل الدراسي   
 

 

 : مواعيد فتح الخدمة الذاتية للطالبات للتسجيل املبكر لجداول الفصل الدراس ي الثاني للعام الجامعي 1442ه
ً
 أوال

 

 

 

 

ً:ضوابط تسجيل املقررات:
ً
 ثانيا

 ( املوجودة في موقع الجامعة. تسجيل املقرراتلتسجيل املقررات على الطالبة الدخول من أيقونة )  .1

 مقررات الفصول التأسيسية _ مقررات املستوى األول والثاني لجميع الكليات . :حذفها أو االعتذار عنها  يمنعاملقررات التي  .2

من مستوى أعلى، يحق لها حذف وإضافة مقررات املستوى األعلى ثاني ومسجل لها مقررات الستوى املالطالبة املقيدة في  .3

  حسب الشروط.

على أن يتم التدرج في تسجيل املقررات حسب مستويات  ،يحق للطالبة إضافة مقررات من مستويين أعلى كحد أقص ى .4

 ألحكام االنتقال من مستوى آلخر.
ً
 الخطة الدراسية من املستوى األقل لألعلى، وذلك وفقا

عّد الطالبة  .5
ُ
إذا لم تسجل الطالبة جدولها في الفترة املحددة للتسجيل و لم تتقدم بطلب تأجيل  (لعدم التسجيل) منقطعة ت

ً  .أو اعتذار عن الفصل )بنهاية األسبوع الثالث( )لنهاية األسبوع الثاني(

ل )مع عدم االخالل بعدد ساعات املستوى في على الطالبة االلتزام بالحد األعلى و األدنى للعبء الدراس ي املسموح به للتسجي .6

  ًالخطة الدراسية املعتمدة( ، وهو كاآلتي :

 

 

 

 

الجامعيالرقم  الهجرًي التاريخ اليوم   الوقت التاريخ امليالدي 

فأقل  ه2/04/1442 الثالثاء 437 م17/11/2020   إلى  07.00من  
ً
11.00ًصباحا

ً
صباحا  

ه2/04/1442 الثالثاء 438 م17/11/2020  مساء4.00ًًمساًء إلى  12.00من    

ه3/04/1442 االربعاء 439 م18/11/2020   إلى  07.00من  
ً
11.00ًصباحا

ً
صباحا  

ه3/04/1442 االربعاء 441 م18/11/2020  مساء4.00ًًمساًء إلى  12.00من    

جميع األرقام 

الجامعية 

     السابقة
ه4/04/1442 الخميس م19/11/2020   إلى  07.00من  

ً
11.00ًصباحا

ً
صباحا  



 

 

 

 •العبء الدراس ي للفصل الدراس ي األول والثاني:

  

 

 

 •العبء الدراس ي للفصل الصيفي للبكالوريوس و الدبلوم:

  

 

 •العبء الدراس ي للطالبة املنذرة والطالبة املستحقة للفرصة بعد الفصل األكاديمي النخفاض املعدل:

 الساعات المطلوب تسجيلها

12 

 

 عند إضافة مقرر حر يجب مراعاة اآلتي: .7

  واملحدد من قبل الكلية. الدراسية للطالبةمن خارج الخطة املقرر الحر أن يكون 

 للمقررات املسجلة كحرة تساوي عدد الساعات الحرة املطلوبة في الخطة.ًأن تكون مجموع الساعات املعتمدة 

  لن يسمح لها باالعتذار عنهال يحق للطالبة املستوفية املقررات الحرة تسجيل مقرر حر إضافي، وفي حال التسجيل. 

  فال يجوز للطالبة وفق عدد الساعات املقررة لهذا املقرر في الخطة )واملقرر االختياري املقرر الحر االلتزام بتسجيل

، وكذلك ال يجوز 3واملطلوب في الخطة مقرر حر أو اختياري عدد ساعاته  2تسجيل مقرر حر أو اختياري عدد ساعاته 

، (2اسية تسجيل مقرر حر أو اختياري عدد ساعاته واملطلوب في الخطة الدًر 3تسجيل مقرر حر أو اختياري عدد ساعاته 

 .وتتحمل الطالبة مسؤولية عدم االلتزام بذلك

  ( اضغطي هنالالطالع على األرقام املرجعية للمقررات الحرة.) 

  (.اضغطي هنا)  اللغة اإلنجليزية للمتعثراتلالطالع على األرقام املرجعية للمقررات 

 

 

 

 

 الحد األعلى الحد األدنى المرحلة

 22 15 الجامعية

( الدبلوم ) كلية المجتمع  14 18 

 الحد األعلى الحد األدنى

2 9 



 

 

 

: إرشادات مهمة في فترة تسجيل املقررات :
ً
    ثالثا

في  تقييم الشهادةومراجعة ًلتأكد من استيفاء املتطلبات السابقة واملتزامنة للمقررات املسجلة،اعلى الطالبة/ الخريجة،  .1

ملعرفة املقررات املطلوب تسجيلها قبل البدء بالحذف واإلضافة، وتتحمل الطالبة الخدمة الذاتية للنظام األكاديمي 

 ًمسؤولية التقصير في ذلك.

، ويحق لها إضافة أي مقررات أخرى بعد ذلك وفق خطتها إلكمال على  .2
ً
على الطالبة املتعثرة تسجيل مقررات التعثر أوال

 ًاألقل الحد األدنى من الوحدات املعتمدة.
وااللتزام بحضور جميع املقررات املسجلة، ومتابعة الجدول الدراس ي حتى نهاية األسبوع  الدراس ي جدوًلالاالطالع على  .3

 الثالث.

ال يحق للطالبة الحضور في شعبة غير مسجلة بها ولن يحتسب لها الحضور في تلك الشعبة وتعتبر محرومة في هذا املقرر،  .4

ًًكما ال يمكنها الحضور في أكثر من شعبة للمقرر الواحد.

 االختبارات النهائية وتحمل مسؤولية ذلك.ًمن عدم تعارض املقررات الدراسية في التأكد .5

 للطالبة، لالطالع على التعليمات وما يستجد على عملية التسجيل. .6
ً
 متابعة البريد اإللكتروني الجامعي هام جدا

 ًإذا واجهتك صعوبة في التسجيل نأمل التوجه إلى مكتب شؤون الطالبات في الكلية. .7

 للتواصل مع إدارة التسجيل في عمادة القبول والتسجيل فيما يخص الحذف واإلضافة:  .8

dar-reg@pnu.edu.sa 

 .ucc@pnu.edu.sa: نأمل التواصل على البريد اإللكتروني الستعادة الرقم السرًي- .9

 

 

(.اضغطي هنا)ملعرفة املستويات املتاح لها خدمة تسجيل املقررات   

(.اضغطي هناملعرفة الرسائل التي قد تظهر للطالبات أثناء عملية التسجيل )   

(. اضغطي هناآلية تسجيل املقررات )الحذف واإلضافة( )ملعرفة   

(.اضغطي هناملعرفة املقررات املتبقية من الخطة الدراسية )تقييم الشهادة( )  

 

 

 

 

 


