
  
 

 

 

 

 

 

 

 
 

KKiinnggddoomm  OOff  SSaauuddii  AArraabbiiaa  

MMiinniissttrryy  OOff  HHiigghheerr  EEdduuccaattiioonn  

PPrriinncceessss  NNoorraa  BBiinntt  AAbbdduull  RRaahhmmaann  UUnniivveerrssiittyy  

DDeeaannsshhiipp  ooff  AAddmmiissssiioonn  aanndd  RReeggiisstteerraattiioonn  

AAddmmiissssiioonn  &&  RReeggiissttrraattiioonn  DDeeaanneerryy  

 المملكة العربية السعودية
 وزارة التعليم العالي

 جامعة األميرة نوره بنت عبد الرحمن
 دة القبول والتسجيلعما

 

  نموذج معالجت أوضاع التسجيل في الجدول الدزاسي
 بياناث الطالبت

  اسم الطالية
          الرقم اجلامعي

  الكلية

  الًخصص

  العام اجلامعي

 الصيػي      الٌاني         األول               الفصل الدراسي

  عدد الساعات املسجلة

  رقم اجلوال

 

 األكاديميت بياناث المسشدة

 خًم الؽؾية                                                                                          ........                              ادم املرذدة : ..........................

 هـ41.......... تاروخ رفع الطؾب ملوظػة الًسٍيل         /       /    ..................توقيع املرذدة عؾى تعيىة االدًؿارة وصَة الييانات املدونة لؾطالية 

 إضافت مقسز
 املسٍؾة مالحظات أوقات احملاضرة الشعية مسؿى املؼرر الرقم املرجعي رقم املؼرر رمز املؼرر

       مت تـػيذ الطؾب 

 وجود تعارض الطؾب مرفوض بسيب:

  الشعية مغؾؼة وجود مًطؾب دابق أو مًزامن 

 داعة 22عددالساعات بعد اإلضافة أكٌر من 

.......................:أخرى 

       مت تـػيذ الطؾب 

 وجود تعارض الطؾب مرفوض بسيب:

  داعة 22عددالساعات بعد اإلضافة أكٌر من 

  الشعية مغؾؼة وجود مًطؾب دابق أو مًزامن 

 ...............:أخرى........ 

       مت تـػيذ الطؾب 

 وجود تعارض الطؾب مرفوض بسيب:

  الشعية مغؾؼة وجود مًطؾب دابق أو مًزامن 

  داعة 22عددالساعات بعد اإلضافة أكٌر من 

 .......................:أخرى 

 حرف مقسز
 املسٍؾة مالحظات رةأوقات احملاض الشعية مسؿى املؼرر الرقم املرجعي رقم املؼرر رمز املؼرر

       مت تـػيذ الطؾب 

 وجود مًطؾب مًزامن  الطؾب مرفوض بسيب:

  داعة 15عدد الساعات بعد احلذف أقل من 

 .......................:أخرى 

       مت تـػيذ الطؾب 

 وجود مًطؾب مًزامن  الطؾب مرفوض بسيب:

  داعة 15عدد الساعات بعد احلذف أقل من 

 .......................:أخرى 

       مت تـػيذ الطؾب 

 وجود مًطؾب مًزامن  الطؾب مرفوض بسيب:

  داعة 15عدد الساعات بعد احلذف أقل من 

 .......................:أخرى 

 ...................................................................................: ............................................................................ مالحظات الطالية

 و جيب على الطالية بعد تعيىة النموذج مًابعة اليوابة اإللكرتونية واالطالع على املقررات وعدد الساعات املسجلة ،اسًالم الطلب ال وعين تنفيذه.                                                                                                                             
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 موظفت التسجيلخاص ب
 (       عدد الساعات املسجلة بعد احلذف واإلضافة )
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