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 تعليمات االرشاد األكادميي:

 جيري التسجيل من خالل بوابة الطالب االلكرتونية . -1
جيل يف أحد احلساابت ساعة معتمدة قبل بدء التس 12 ما ال يقل عن  جيب أن يقوم الطالب بتسديد رسم -2

 على موقع اجلامعة االلكرتوين.فر أرقامها و املصرفية للجامعة واليت تت
عة، وال تزيد سا 12  قل عنتجيب على الطالب االلتزام بعدد الساعات اليت حيق له التسجيل عليها حبيث ال  -3

اعات س 3لطالب تسجيل علماً أنه حيق ل. ساعة يف كلية الطب البشري( 25) ساعة حبسب الكليات 18على 
 . (  3 ) أكرب منالفصلي زايدة على احلد األقصى يف حال كان معدله الرتاكمي 

 ال حيق للطالب فتح مقرر يف حال كان الطالب راسب مبتطلب سابق هلذا املقرر.  -4
واليت حيق ستواه مضمن حة ملفتو ااإللزامية  جيب أن يعطي الطالب األولوية يف التسجيل ملقررات الفصل الدراسي  -5

 .  الحقة للمقررات احملمولة واليت تعترب متطلب ملقرر أو مقررات وله التسجيل عليها، 
تيارية واليت عة االخت اجلاممقررات متطلبامن ال حيق للطالب خالل حياته الدراسية دراسة أكثر من مقررين  -6

 ( ساعات معتمدة. 4تعادل )
ن قرر يف حال كاهذا امل ل علىحيق للطالب الذي رسب يف مقرر من مقررات متطلبات اجلامعة االختيارية التسجي -7

  .لل الفصوحة خالاملفت ىخر اآل ات االختياريةقرر أحد املمفتوحاً يف هذا الفصل أو التسجيل على 
 2023-2022دراسي ام الأربعة مقررات على األكثر من سنة سابقة مع بداية الع ق للطالب الذي حيملحي  -8

 ملذكور. دراسي اام الاالحتفاظ بدرجة األعمال يف هذه املقررات والتقدم هلا كامتحان فقط خالل الع
ال حدراسته، ويف ج  برانمعارض يفت يف كل مقرر حبيث ال ينشأوالفئة التسجيل ابختيار الشعبة  أثناءيقوم الطالب  -9

  عارض.حىت يزول لديه التأو الفئة حدوث التعارض يف مقرر معني يقوم بتغيري الشعبة 
عبة أو فئة شاختيار  وعليه التسجيل فيهاالطالب عند امتالء التسجيل يف شعبة أو فئة معينة لن يستطيع  -10

 أخرى.
أو خر آر مبقرر ل مقر ل أو رغب بتبديابلتسجي يف حال سجل الطالب على مقرر ومل يرغب ابالستمرار -11

  الضافة.ذف وااحل فرتةكنه القيام بذلك خالل ميإضافة مقرر مل يسجل عليه خالل فرتة التسجيل 
 يف حال وجود أية استفسارات اضافية يرجى التواصل مع مسؤول االرشاد األكادميي يف الكلية.  -12


