
 هـ ...........................  الجامعيللعام .... ............................ نموذج جدول دراسي للفصل الدراسي

   ...........................  : المستوى ...........................  القسم : .... ....................................................................... اسم الطالبة / 

 

 

                            
      

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

           

 4 3 2 1   المحاضرة 
استراحة 

 8 7 6 5 صالة

 11:50-11:00 10:50-10:00 9:50-9:00 8:50-8:00   اليوم
12:00-
12:50 01:00-01:50 02:00-02:50 03:00-03:50 04:00-04:50 

 األحد  
 (U ) 

                   رمز المقرر

                   ن / ع

                           رمز الشعبة / الرقم المرجعي 

 االثنين 
 (M) 

                   رمز المقرر

                   ن / ع

                           رمز الشعبة / الرقم المرجعي

 الثالثاء 
 (T ) 

                   رمز المقرر

                   ن / ع

                           رمز الشعبة / الرقم المرجعي

 األربعاء 

 (W ) 

                   رمز المقرر

                   ن / ع

                           رمز الشعبة / الرقم المرجعي

 الخميس 
 (R) 

                   رمز المقرر

                   ن / ع

                           رمز الشعبة / الرقم المرجعي

والفعلية ،  مدةساعاته المعت) يفضل كتابة رمز المقرر وعدد تسجيلها للفصل القادم : المقترح المقررات 
 ( ، .... وهكذا  0+  2)  2 101( ،  عرب  2+3)  4  205 ريض:    سبيل المثال على 

.............................................................................................................. 

..............................................................................................................
.............................................................................................................. 

.............................................................................................................. 
.............................................................................................................. 

..............................................................................................................
.. 

 : على النظام األكاديمي كجدولقبل البدء في إعداد التالية رشادات عزيزتي الطالبة يجب عليك اتباع اإل إلعداد الجدول الدراسي: مهمةإرشادات 
 .االطالع على الخطة الدراسية والرسم الشجري لها لتحديد مقررات الفصل القادم.1
 اختيار الشعب للمقررات المختارة من:.2

الجداول الدراسية المعلنة.  
 تحديد الفصل  - اتدليل المقرر  –سجالت الطالب –) الطالب  :بالدخول إلى أيقونة دليل المقررات على النظام األكاديمي

 .تحديد الوصف الخاص برمز المقرر ( –المراد التسجيل له 
ورموز الشعب  تدريب( –تمارين  –عملي  –على الطالبة تدوين المقررات المختارة وعدد ساعاتها المعتمدة والفعلية ونوع المحاضرة ) نظري .3

  . على اليمينالمخصصة في المساحة واألرقام المرجعية 
 . المختارة في الجدول اعاله رتبي الشعب.4
 .قبل اختيار المقرر لضمان عدم وجود تعارض النهائية االختباراتينبغي مراعاة جدول  .5
   .استشارة المرشدة األكاديمية في الجدول المقترح استعدادا لدخول الطالبة للخدمة وتسجيله.6

مقررات التعثر ) مقررات المستويات األدنى المتبقية على الطالبة و المقررات التي تعد متطلبا للمستويات األعلى ينبغي الحرص على تسجيل .7
  .( في النظام األكاديمي تقييم الشهادةويمكن معرفتها من 

 

  : ينبغي الدخول للنظام و، جدولك الدراسي مسؤوليتكعزيزتي الطالبة

للفصل الدراسي ثم  األسابيع الثالثة األولىراتك خالل روالتأكد من مق

 على األقل. مرتين كل شهر 
 طلعي عليه أحداً. ديمي خاص بك فال ت  الرمز السري للنظام األكا 

 


