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 معالجة أوضاع التسجٌل – (7نموذج رقم )

 المرشد: ىرقم الطلب لد  ً:ـــاالسم رباع 

 ً:ـــــــــــالتراكم المعدل  :ًـالرقم الجامع 

  4 4-4242   4242-4222 5- 522 5223-2 التراكمً المعدل  ف:ــــــرقم الهات 

 42 32 31 37 34 اتــــعدد الساع  الفصل الدراسً:  القسم العلمــــً: 

 

 طلب حذف مقرر/مقررات 
 رقم الشعبة

عدد ساعات 

 المقرر

 خاص بمسجل الكلٌة خاص بالمرشد األكادٌمً

 غٌر متاح غٌر مسموح 21الساعات مقرر صفري المقرر رمز المقرر رقم م

         

         

         

         

 2ساعة 34الصفري وال ٌسمح النظام بحذف مقررات اذا قل عدد الساعات المسجلة للطالب عن ال ٌسمح بحذف المقرر  ضوابط حذف مقرر/مقررات 

 

 طلب تحوٌل شعبة 
 الى الشعبة من الشعبة

 خاص بمسجل الكلٌة خاص بالمرشد األكادٌمً

 غٌر متاح غٌر مسموح ًتعارض زمن رمز المقرر رقم المقرر م

        

        

        

        

 2ٌسمح النظام بالتحوٌل الى الشعب الغٌر ممتلئة فقط والتً ال تتعارض زمنٌا مع أي مقرر من مقررات الطالب المسجلة الشعب تحوٌل ضوابط 

 

 طلب إضافة مقرر/مقررات 
 رقم الشعبة

عدد ساعات 

 المقرر

 خاص بمسجل الكلٌة خاص بالمرشد األكادٌمً

 غٌر متاح غٌر مسموح تجاوز.س م.أعلى متطلب تعارض المقرر رمز المقرر رقم م

           

           

           

           

 عدم تجاوز الحد االعلى للساعات   مستوٌات  5ال ٌكون من مستوى أعلى عن  عدم وجود متطلب سابق     عدم وجود تعارض زمنى  ضوابط إضافة مقرر/مقررات 

  ساعة2 51التدرٌب الصٌفً وٌجب أن تكون عدد الساعات المتبقٌة من خطته ال تزٌد عن  أنهىٌسجل مشروع التخرج للطالب الذي 

 

 تعلٌمات استخدام نموذج معالجة 

 أوضاع التسجٌل 

 2ٌتم ملئ النموذج بمعرفة الطالب ومراجعة المرشد األكادٌمً للتأكد من صحة جمٌع البٌانات الواردة فٌه قبل تسلٌمه لمسجل الكلٌة 

  النموذج الى المرشد األكادٌمً للطالب الطالب ٌسلم  المرشد األكادٌمً العام للقسم  مسجل الكلٌة 2المرشد االكادٌمً العام للقسم 

 2ًٌقوم المرشد األكادٌمً العام للقسم بتسلٌم النموذج الى المرشد األكادٌمً للطالب لالحتفاظ به فً ملف االرشاد األكادٌم 

 

 :المسجـــل اسم  :المرشـــد اسم  اسم الطالـــب: 

 :المسجل توقٌع  :دـالمرش توقٌع  توقٌع الطالب: 

 هـ241:     /      /   ....التارٌــــــــــخ  هـ241:     /      /   ....التارٌــــــــــخ  هـ241....:     /      /   خــــــــــالتارٌ 

 


