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تجاه  الطالبة  لتعزيز مسؤولية  والتسجيل  القبول  سعياً من عمادة 
إعداد جدولها الدراسي وتفعيل دور اإلرشاد األكاديمي على الوجة 
جدول  تسجيل  المبكر  اإلرشاد  فترة  في  للطالبة  سيتاح   ، األمثل 
الفصل الدراسي التالي مبكراً من شاشة الحذف واإلضافة،  واالطالع 
على شعب الفصل الدراسي القادم واالنتهاء من إجراءات تسجيلها 
مبكراً حتى يتسَن لها البدء في دراسة الفصل الدراسي التالي مع 

بداية األسبوع األول للدراسة.
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والتي  الدراسية  المقررات  لتسجيل  األساسية  الفترة  هو 
تتزامن مع أسبوع اإلرشاد المبكر في الفصل الذي يسبق 

الفصل الذي سيتم التسجيل له.

تعريف التسجيل المبكر :



الفصل  البدء في دراسة 
الدراسي التالي مع بداية 
للدراسة. األول  األسبوع 

الدراسية  لخطتها  الطالبة  فهم  تعميق 
وعالقة المقررات ببعضها، من خالل اطالعها  
على خطتها قبل الشروع في اختيار الشعب و 
تسجيل جدولها الدراسي على الخدمة الذاتية. 

جدولها  إعداد  تجاه  الطالبة  مسؤولية  تعزيز 
أال  على  ظروفها  مع  يتناسب  بما  الدراسي 
تقل عدد الساعات المسجلة عن الحد األدنى 
 . المحدد  الدراسي  الفصل  في  للساعات 

الوقوف على حالة الشعب الدراسية 
ودراسة أوضاعها ومدى الحاجة لفتح 
الطالبات.  لتسجيل  وفقاً  الشعب 

تــوجـيـهــات  مـن  االستفـــادة 
المرشـدة األكاديميـة فـي فترة 
اإلرشاد المبكر وتسجيل الطالبة 
الفتـرة.  هـذه  فـي  لجدولهـا 

أهداف عملية التسجيل المبكر للطالبات : 
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1. ال�ستعانة باملر�سدة الأكادميية وتوجيهاتها قبل البدء يف ت�سجيل اجلدول الدرا�سي. 
2. على الطالبة اأن تعرف اأن الت�سجيل املبكر ل يعترب ت�سجياًل نهائيًا،  واإمنا يلزم الطالبة الدخول يف  

      فرتة احلذف والإ�سافة املحددة للف�سل التايل ، وذلك لالأ�سباب الآتية : 
الطالع على اجلدول واملقررات التي �سجلتها الطالبة وتاأكيد ت�سجيلها. 	 
ت�سجيل مقررات بديلة عن املقررات التي �سجلتها ومت حذفها ) لعدم اجتياز متطلبها (.  	 

3. يحق لك اإ�سافة مقررات من م�ستويني اأعلى كحد اأق�سى.
4. ل تقل ال�ساعات امل�سجلة عن احلد الأدنى اأو تزيد عن احلد الأعلى وهي : 

إرشادات هامة للتسجيل المبكر : 

احلد الأعلىاحلد الأدنىاملرحلة
1522البكالوري�س

1418الدبلوم )كلية املجتمع(



سيتاح لجميع الطالبات باستثناء الفئات اآلتية :

الفئات التي سيتاح لها التسجيل المبكر )المرحلة المبكر (  

متى يحق لهذه الفئات الدخول على الخدمة للتسجيل ؟

الطالبات 
المستجدات 

طالبات الفصل 
التأسيسي والسنة 

التأسيسية 

الطالبات المنذرات 
إنذار أول في مرحلة 
الدبلوم وإنذار ثاني 
في البكالوريوس 

طالبات الفرصة
الثالثة والرابعة 

والخامسة للفصل 
الدراسي الحالي   

طالبات 
التخصيص 

علـى هـذه الفئـة الدخـول في فترة الحـذف واإلضافة ) المحـددة للفصل القادم( 
لتسـجيل جداولهـم ، إال أن علـى الطالبات االسـتفادة من أسـبوع اإلرشـاد المبكر 

للتخطيـط لجـداول الفصل القادم ٫



 في فترة اإلرشاد المبكر 

التسجيل المبكر
في فترة الحذف واإلضافة التي 
سيتم تحديدها للفصل القادم 

تأكيد التسجيل

مراحل تسجيل الجدول الدراسي للفصل التالي : 

الت�سجيل   >>> الت�سجيل  ل�سفحة  الدخول  الطالبة  على 
باأن  علما  القادم  للف�سل  جداولها  لت�سجيل   ، املقررات  يف 
الواجب درا�ستها  املقررات  الت�سجيل يف  لها  �سيتيح  النظام 
 ،   ) اأعلى  م�ستويني  مقررات  التعرث+  مقررات   ( وهي 
تدر�س  التي  املقررات  ت�سجيل  للطالبة  �سيتاح  اأنه  علما 
�ستحذف  املعدلت  احت�ساب  وبعد  حاليا  متطلباتها 
اجتياز  يتم  مل  التي  املقررات  والت�سجيل  القبول  عمادة 

. متطلباتها 

هذه املرحلة �ستكون عبارة عن :
الت�سجيل  لهن  اأتيح  الالتي  للطالبات  ت�سجيل  تاأكيد   -
�سجلن  الالتي  الطالبات  جميع  على   : الأوىل  املرحلة  يف 
اخلدمة  على  الدخول   ، الأوىل   املرحلة  يف  جداولهن 
اأي  الذاتية والتاأكد من جداولهن يف حال عدم ر�سوبهن يف 
مقرر ، اأو  ت�سجيل مقررات بديلة عن املقررات التي حذفت 
للطالبة نتيجة عدم اجتياز متطلباتها ، ويعترب ذلك  تاأكيدًا 

للت�سجيل. 
الت�سجيل   لهن  يتاح  مل  الالتي  للطالبات  واإ�سافة  حذف   -
منحهن  يتم  مل  الالتي  الطالبات  على   : الأوىل  املرحلة  يف 
على  الدخول   ، املبكر  الت�سجيل  فرتة  يف  للدخول  تذاكر 
اخلدمة و ت�سجيل جداولهن للف�سل القادم ) و�سيكون ذلك 

من م�سوؤولية الطالبة (

إرشادات هامةإرشادات هامة

المرحلة الثانيةالمرحلة األولى
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