
  

 

w w w . p s m c h s . e d u . s a  

الفصل  قرراتسج�ل والحذف واإلضافة لمجراءات الت� مواع�د وضوابط و 
ي لالدرا�ي ال

 م٢٠٢٣/ ٢٠٢٢  -ه ١٤٤٤األ�اد��ي  لعامثاين
 

 ضوابط التسج�ل للمواد الفصل�ة: أوً�: 
 

 الالزمة وط��قة التسج�ل.   قرراتم�قوم مرشدو الطالب قبل بدء إجراءات التسج�ل ب�رشاد الطالب بال �

ال � جميع  اجتاز  الذي  المتع��  غ�ي  درسها   قررات مالطالب  ي 
�سج�ل  ، اليت ي  يتم 

�ن الدرا�ي ال   قررات مه    فصل 

 بالتدرج بد  الحا�ي 
�
 ساعة.   ١٢بما �ضمن له الحد األدين وهو   الدن�ا وفق الخطة الدراس�ة المعتمدة   فصولمن ال   ءا

ي م �
ي ال   أو أ��� ولم يتمكن من اجت�ازە  قرر الطالب المتع�� الذي رسب �ن

بما �ضمن    قررات م�سمح له بالتسج�ل �ن

 ساعة.  ١٢له الحد األدين من العبء الدرا�ي وهو 

ي أوقات ال  �
ط عدم التعارض �ن ي الجدول الدرا�ي للطالب.  قررات م�ش�ت

 �ن

امنة.  � ن ط است�فاء المتطلبات السابقة أو الم�ت   �ش�ت

ن من    قرراتمعدم السماح بتسج�ل   � ن دراسيني ن إال إل�مال الحد األدين من العبء الدرا�ي   فصلني  ساعة. ١٢ متتالني

ي سجالت الحضور للم �
ي شعبة أخرى.  قرر �جب ع� الطالب التأ�د من وجود اسمه �ن

 وال �حق له الحضور �ن

ي م
:  قرراتإجراءات التسج�ل �ن  الفصل الدرا�ي

 

ي الم�قوم الطالب   .۱
 قررات  بالتسج�ل �ن

�
 لضوابط التسج�ل قبل بدا�ة الفصل الدرا�ي من    المطروحة آل�ا

�
وفقا

. وعدم التعارض   ح�ث الموعد والعبء الدرا�ي المسم�ح به والمتطلبات السابقة ووضع الطالب األ�اد��ي

�ن.   للطلبة المتع��

قبل    Submitخالل الضغط ع�  بتثب�ت جدوله الدرا�ي من    ERMSمن خالل نظام التسج�ل  �قوم الطالب   .۲

 . ، وال �عت�ب مسجً� ما لم �قم بثب�ت جدوله الدرا�ي أو�ً الجدول الدرا�ي  طباعة

ل � .۳ جداولهم  مكن  طباعة  منهم  المستجدين  باستثناء  والطالبات  الطالب  نظام  خالل  من  الدراس�ة  جميع 

ERMS   م٢٠٢٣/ ٠١/ ١٤ه الموافق ١٤٤٤/ ٠٦/ ٢١ السبت بعد ظهر يوم                                                                                             . 

طالب   .٤ نظام  وطالبات  �ستطيع  من  جداولهم  طباعة  المستجدين،  ن    ERMSالتجس�ي  اإلثنني يوم  صباح 

الموافق  ١٤٤٤/ ٠٦/ ٢٣ يوم    م٢٠٢٣/ ٠١/ ١٦ه  إجراءاتهم  استكمال  سل  ه  ١٤٤٤/ ٠٦/ ٢٢األحد  بعد  (س�ي

ي 
وين �د االل��ت  . )ERMSلدخول نظام  اسم المستخدم وكلمة المرور ع� ال�ب

 :
�
 : المقررات حذف واضافةضوابط  ثان�ا

 

.   قرراتمال �سمح بحذف أو إضافة  �  خالل االسب�ع االول من الفصل الدرا�ي

 المقررات.   دراسة  بالحذف أو اإلضافة أو االعتذار عنال �سمح لطلبة السنة األو�  �
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. لمستواە  المناسبة  قررات �اد��ي لمساعدته ع� اخت�ار المع� الطالب التواصل مع مرشدە األ  �  الدرا�ي

خرى ل�س لها  ا  قرراتإن طرحت كما �حق له إضافة أي م التع�� أو�ً  قررات ع� الطالب المتع�� �سج�ل م �

ن  وكذلك من  المستوى متطلب سابق من نفس   . مست��ني ن إل�مال الحد األدين  الحقني

 ساعة.   ١٢ساعة (للخ��ــــج) والحد األدين للعبء الدرا�ي   ٢٣ع� الطالب مراعاة عدم تجاوز الحد األع�  �

 لم المراد حذفه  قرر لمل  إذا كان �
�
 مصاحبا

�
. قرر�ن بحذف المإال    خر، فال �حق للطالب حذفها  قرر متطلبا

�
 معا

 المضافة ضمن خطة الطالب وال يوجد تعارض بينها ووجود شاغر بالشعبة.  قررات مأن تكون ال  �

ي الخ��ــــج ع� الطالب   �
راجعة سجله األ�اد��ي مع خطته الدراس�ة و�ضافة  م فصل درا�ي ال المتوقع تخرجه �ن

ي ذللم �سبق له دراسته أو لم �جتازە و�تحمل مسؤول�ة التقص�ي   قرر أي م
  ك. �ن

م بالخطة اال�سحاب من أي م  � ن .   قرر ال �جوز للطالب المل�ت  درا�ي

ي للطالب الذي تم منحه فرصة لرفع معدله األ�اد��ي �سج�ل ساعات ولو كانت من  �
مختلفة   مست��اتينب�ن

 . ورفع معدله إ� الحد المطلوب قرراتمل�سهل عل�ه اجت�از ال
 

 : مواد حذف و�ضافة ال جراءات إ
 

 الطالب تثب�ت جدولة الدرا�ي قبل الق�ام بعمل�ة الحذف واإلضافة. �جب ع�  .١

ي االسب�ع االول من الدراسة فقط من خالل تعبئة النموذج المعتمد من إدارة  �تتم عمل .٢
ة الحذف واإلضافة �ن

المعتمدة.  للضوابط   
�
وفقا والتسج�ل  الخم�س    القبول  يوم  دوام  نها�ة  بعد  واإلضافة  بالحذف  �سمح  ولن 

 م. ٢٠٢٣/ ٠١/ ١٩ه الموافق ١٤٤٤/ ٠٦/ ٢٦

 . خالل األسب�ع األول مقررات أل�اد��ي بحذف أو إضافة ال قوم الطالب بالتنسيق مع المرشد ا � .٣

والتسج�ل  ساعة معتمدة مراجعة إدارة القبول   ١٢ع� جميع الطلبة الذين �قل عبئهم الدرا�ي عن  .٤

ي حال عدم استكمال العبء   الستكمال العبء من خالل تعبئة النموذج المعتمد 
خالل األسب�ع األول. و�ن

ت  . ع� ذلك  بالدرا�ي فإن الطالب مسئول مسئول�ة كاملة عما ي�ت

 

الرابط أدناە  ع�ستخدم الم وطباعة الجداول ب�مكانكم اتباع دل�ل  المقررات �سج�لك�ف�ة   �ع  طالعال لو 
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