
 بعض أخطاء التسجيل التي تصادف الطالبة

 الحل المعنى الخطأ

 قيد كلية
املقرر خاص بكلية معينة ال يحق لك 

 تسجيله
التأكد من وجود املقرر في خطتك ثم تسجيله 

 بشعب كليتك.

 قيد تخصص
املقرر خاص بتخصص غير تخصصك ال 

 يحق لك تسجيله
التأكد من وجود املقرر في خطتك ثم تسجيله 

 تخصصك بشعب

 قيد دفعة

طالبات الخطة القديمة: املقرر من ضمن 
التأكد من خطتك قبل التسجيل حيث إن  الخطة الجديدة وال يمكن تسجيله

طالبات الخطة الجديدة: املقرر من ضمن  املقرر من خارج خطتك
 الخطة القديمة وال يحق لك تسجيله

 املقرر خاص بقسم غير قسمك قيد مجال الدراسة
التأكد من وجود املقرر في خطتك ثم تسجيله 

 بشعب قسمك

 تسجيل شعبة بديلة عدد املسجالت في الشعبة اكتمل الشعبة مغلقة

منعك قيود الحد األدنى 
 للساعات

ال يمكنك حذف املقررات في حال تسجيل 
 ساعة 12الحد األدنى 

في حالة الرغبة في حذف مقرر والحد األدنى ال 
 يسمح يجب 

 . رفع الحد األدنى بتسجيل ساعات أكثر 1
 ساعة. 12. حذف املقرر املطلوب دون تجاوز 2

 رفع الحد األدنى بتسجيل ساعات أكثر  متطلب سابق لم يجتاز
تسجيل املتطلب، وفي حالة اجتيازه تسجل 

 الطالبة املقرر في الفصل الدراس ي التالي.

 يجب االلتزام بالحد األقص ى للساعات ساعة 12املطلوب دون تجاوز حذف املقرر  تجاوز الحد األقص ى للساعات

املقاعد املحجوزة لتخصصك 
 مغلقة 

تم اكتفاء املقاعد املحددة لتخصصك 
واملقاعد املتبقية في الشعبة محجوزة 

 لتخصصات آخري 

تسجيل املقر في شعبة أخرى تحتوي على 
 مقاعد متاحة 

 الوقت فيتعارض 
تعارض مع املقررات ياملقرر املراد تسجيله 

املسجلة في جدولك في وقت املحاضرة أو في 
 وقت االختبار النهائي

التعارض في وقت املحاضرة: تسجيل املقرر 
 يناسب الجدول بشعبة أخرى في وقت 

التعارض في االختبار النهائي: ال يمكن تسجيل 
 املقرر 

 ليس لديك تذكرة تسجيل

الطالبة غير مسموح لها بالحذف واإلضافة 
وال يحق لها اما بسبب انها في املستوى األول 

ذلك، أو الطالبة تحاول الدخول في يوم غير 
 مخصص لها.

إذا كانت الطالبة باملستوى األول فال يحق لها 
الحذف واإلضافة وإذا كانت أعلى فعليها 

 الدخول في اليوم املخصص لها.

العديد من لقد قمت بإجراء 
محاوالت التسجيل لهذا الفصل 

اتصل بمكتب التسجيل للحصول 
 على مساعدة

الطالبة استنفذت محاوالتها في الحذف 
 واإلضافة 

 مراجعة مكتب التسجيل في الكلية

 


