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مواعيد المحاضرات
األربعاء
الثالثاء
االثنين

الخميس

مواد بدائل في حال تعذر التسجيل في المواد المذكورة أعاله

توقيع الطالبة

توقيع المرشد

المسجل
مالحظة  :يرجى قراءة التعليمات المدرجة خلف الورقة

تعليمات التسجيل و السحب و االضافه
قبل بدء اي فصل دراسي يعلن قسم القبول والتسجيل عن بدء الدوام و اجراءات التسجيل والسحب واالضافة لطالبات الكلية على موواد الفصول الدراسوي التوي تطورق مون قبول االقسوام العلميوة ومون

البوابة االلكترونية ومن خالل قسم القبول والتسجيل يبين فيه :
 oتاريخ بدء الدراسة
 oمدة وتاريخ التسجيل على المواد الفصلية
 oمدة وتاريخ السحب واالضافة بدون خسارة مالية
 oمدة وتاريخ سحب المواد بخسارة مالية
على الطالبة مراجعة المرشد االكاديمي في القسم المختص(حسب تخصص الطالبة) قبل تسجيل واعتماد المواد في البوابة في الحاالت االستثنائية.

على الطالبة كتابة رقمها الجامعي واسمها والبيانات الخاصة بها في نموذج التسجيل

يقوم المرشد االكاديمي في القسم المختص باالطالع على السجل االكاديمي للطالبة من خالل تحليل الخطة الدراسية لها و تسجيل المواد المطلوبه.

على الطالبة مراجعة قسم القبول والتسجيل لتسليم نــموذج التسجيل الى مــوظفة التسجيل المعنية لغايات ادخال الجدول الدراسي في االنظام للحاالت االستثنائية.
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قسم القبول والتسجيل
الطالبة التي تدرس على نفقتها الخاصة عليها مراجعة قسم الشؤون المالية لدفع مايترتب عليها من مبا لغ مالية نظيور تسوجيل هواة الموواد وبعودها يمكون لهوا الحصوول علوى جودولها الدراسوي بعود ت كيود

تسجيلها البوابة االلكترونية.
العبء الدراسي
 اليجوز للطالبة أن تدرس مادة ما قبل أن تدرس متطلبها السابق  ،وفي حالة حدوث ذلك فإن تسجيلها وعالمتها في تلك المادة تعتبرات الغيات.
 يجوز للطالبة أن تدرس مادة ما ومتطلبها السابق في الفصل نفسه ،إذا كان تخرجها يتوقف على ذلك أو اذا كانت منقولة من جامعات أخرى شريطة موافقة العميد على ان يكون الحد األدنى للساعات المعتمدة
التي تدرسها الطالبة المسجلة لنيل درجة البكالوربوس (  ) 21ساعة معتمدة في الفصل  ,ويجوز بموافقة العميد ان تدرس (  ) 9ساعات معتمدة .
 ال يجوز للطالبة ان تنقل للدراسة في السنة الثانية من التخصص ما لم تنهي المواد االستدراكية الخاصة بالبرنامج التاسيسي.
 يكون العبء الدراسي للطالبة في الكلية (  ) 21ساعة معتمدة في الفصل كحد أقصى  .و يجو ز أن تاخا الطالبة في الكلية ثالث ساعات إضافية إذا كان معدلها الفصولي فوي الفصول السوابق اليقول عون % 76
(أو ما يعادلها ) أو إذا كان تخرجها يتوقف على ذلك  ,كما يجوز بموافقة العميد أن يصل العبء االدراسي للطالبة في فصل التخرج إلى (  ) 11ساعة معتمدة إذا كانت الساعة المضافة ساعة تدريب أو ساعة
مختبر.
 في الفصل الصيفي يكون الحد األعلى للعبء الدراسي للطالبة (  ) 9ساعات معتمدة  ,ويجوز بموافقة العميد زيادة عدد الساعات إلى (  ) 21ساعة معتمدة لغايات التخرج .
المبعوثات على حساب الوزارة
 تتحمل الطالبة التي تدرس على حساب وزارة التعليم العالي رسوم اعادة المادة التي رسبتها الكثر من مرتين– بعثة جزئية  %12من رسوم المادة.
 اليجوز للطالبة االنسحاب من الدراسة او ت جيل الدراسة أو تغيير تخصصها اال بعد موافقة الوزارة
األنظمة المالية المتعلقة بالرسوم الدراسية
 يلغى تسجيل الطالبة في أي فصل إذا لم تسدد الرسوم الدراسية المقررة في المواعيد المحددة في ذلك الفصل.
 يمكن للطالبة ان تدفع الرسوم المستحقة عليها خالل فصل دراسي باالقساط خالل ثالثة شهور من بدء الدراسوة ،أو يمكون تقسويطها علوى النحوو التوالي( %02عنود تسوجيل الموواد و %02قبول تقوديم اتمتحوان
األول و  %02قبل تقديم االمتحان النهائي).
إذا انسحبت الطالبة من المقرر أو الكلية بعد انتهاء موعد التسجيل تتحمل رسوم التسجيل ورسوم الساعات ال ُمسجلة

 التزود الطالبة ببطاقة دخول االمتحان النهائي حتى تدفع كافة المبالغ المترتبة على دراستها في الفصل ،بحيث يصبح رصيدها (صفرا).
الحذف واإلضافة







يسمح للطالبات بالسحب واالضافة على المواد اول أسبوعين من بداية الفصل  ،أما بالنسبة للفصل الصيفي فيسمح للطالبة بالسحب واالضافة على المواد خالل الثالثة أيام األولى من الفصل  ،ويمكون تجواوز
هاه الفترة في الحاالت االتية -:
إذا تم تغيير التخصص.
o
إذا كان تخرجها متوقعا في الفصل الاي سجلت فيه  ،وكانت عملية السحب أو االضافة ضرورية لتخرجها في ذلك الفصل .
o
إذا الغيت مادة لعدم توافر الحد األدنى من الطالبات المسجالت لدراستها وترغب في اضافة مادة اخرى بدال عنها .
o
إذ ا عدل موعد التدريس لمادة ما رسميا وترتب على ذلك تعارض في جدولها الدراسي .
o
إذا تم طرق مادة جديدة بعد انتهاء موعد تسجيلها وترغب في اضافة هاه المادة .
o
اذا كان معدلها الفصلي في الفصل العادي السابق ( )%67ف كثر وترغب في دراسة ( )12واحد وعشرين ساعة معتمدة في الفصل العادي التالي .
o
إذا رسبت في مادة ما في أحد الفصول الدراسية وحصلت فيها على عالمة أقل من  %02وترغب في اعادة دراسة المادة نفسها في الفصل التالي .
o
إذا وقع خط في إرشاد الطالبة .
o
إذا كانت الطالبة تحت مفعول اتناار األكاديمي وترغب في دراسة مادة ما لرفع معدلها التراكمي الى الحد االدنى.
o
يسمح للطالبة باالنسحاب من دراسة مادة أو اكثر خالل مدة أقصاها األسبوع الثاني عشر من بداية الفصل األول والثاني  ،واألسبوع السابع من بداية الفصل الصيفي ولجميع المستويات وبخسارة مالية علوى
ان تثبت في سجلها منسحبة ،ويتم االنسحاب في ها ه الحالة حسب نموذج خاص يعده قسم القبول والتسجيل علوى ان يتضومن هواا النمووذج موافقوة عميود الكليوة واعتمواد رئويس قسوم القبوول والتسوجيل ،وإذا لوم
تنسحب الطالبة خالل فترة السحب و األضافة تعد ملتزمة بالمواد التي سجلتها وال يجوز نتيجة لهاا االنسحاب ان يقل عدد الساعات الم سجلة عن الحد االدنى للعبء الدراسي المسموق به ( )9ساعات معتمدة
وفق هاه التعليمات .
تعد الطالبة التي تجاوز مجموع غيابها  %20من الساعات المقررة للمادة بعار مقبول منسحبة من تلك المادة وتثبت في سجلها منسحبة .
تعتبر الطالبة المنسحبة من جميع مواد الفصل مؤجلة لدرا ستها لالك الفصل وعلى الطالبة أن تتقدم بمثل هاا الطلب الى عميد الكلية قبل موعد االمتحانات النهائية ب سوبوعين فوي الفصول العوادي وب سوبوع فوي
الفصل الصيفي.
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