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نموذج رقم ( – )7معالجة أوضاع التسجيل
االسم رباعـــي:

رقم الطلب لدي المرشد:

الرقم الجامعـي:

المعدل التراكمـــــــــــي:

رقم الهاتــــــف:

المعدل التراكمي 5.0- 3.51 3.5-3.0 2.99- 2.26 2.25-2.0 2

الفصل الدراسي:

القسم العلمــــي:
طلب حذف مقرر/مقررات
م

رقم المقرر رمز المقرر

ضوابط حذف مقرر/مقررات
طلب تحويل شعبة
م

رقم المقرر رمز المقرر

عدد ساعات
المقرر

17

خاص بالمرشد األكاديمي
مقرر صفري

الساعات15

خاص بمسجل الكلية
غير مسموح

غير متاح

ال يسمح بحذف المقرر الصفري وال يسمح النظام بحذف مقررات اذا قل عدد الساعات المسجلة للطالب عن  12ساعة.

من الشعبة

الى الشعبة

خاص بالمرشد األكاديمي
تعارض زمنى

خاص بمسجل الكلية
غير مسموح

غير متاح

 يسمح النظام بالتحويل الى الشعب الغير ممتلئة فقط والتي ال تتعارض زمنيا مع أي مقرر من مقررات الطالب المسجلة .

ضوابط تحويل الشعب
طلب إضافة مقرر/مقررات
م

رقم الشعبة

عدد الساعــــات 15

18

19

20

رقم المقرر رمز المقرر

ضوابط إضافة مقرر/مقررات

رقم الشعبة

عدد ساعات

خاص بالمرشد األكاديمي

المقرر

تعارض متطلب م.أعلى تجاوز.س

خاص بمسجل الكلية
غير مسموح

 عدم وجود تعارض زمنى عدم وجود متطلب سابق ال يكون من مستوى أعلى عن  3مستويات

غير متاح

عدم تجاوز الحد االعلى للساعات

 يسجل مشروع التخرج للطالب الذي أنهى التدريب الصيفي ويجب أن تكون عدد الساعات المتبقية من خطته ال تزيد عن  40ساعة.

تعليمات استخدام نموذج معالجة

 يتم ملئ النموذج بمعرفة الطالب ومراجعة المرشد األكاديمي للتأكد من صحة جميع البيانات الواردة فيه قبل تسليمه لمسجل الكلية.
 يسلم الطالب النموذج الى المرشد األكاديمي للطالب  المرشد األكاديمي العام للقسم  مسجل الكلية  المرشد االكاديمي العام للقسم.

أوضاع التسجيل

 يقوم المرشد األكاديمي العام للقسم بتسليم النموذج الى المرشد األكاديمي للطالب لالحتفاظ به في ملف االرشاد األكاديمي.

اسم الطالـــب:

اسم المرشـــد:

اسم المسجـــل:

توقيع الطالب:

توقيع المرشـد:

توقيع المسجل:

التاريــــــــــخ:

/

143.... /هـ

التاريــــــــــخ:

/

143.... /هـ

التاريــــــــــخ:

/

تم التعديل وفق الالئحة الجديدة للدراسة واالختبارات للمرحلة الجامعية وقواعدها التنفيذية في جامعة الملك خالد بتاريخ 1439/12/30

143.... /هـ

