الية التسجيل لإلرشاد
األكاديمي لطالب وطالبات
قسم الفيزياء
للفصل األول
للعام 1442

يعد االرشاد األكاديمي ركنا أساسيا في النظام التعليمي الجامعي
والمؤثر بشكل إيجابي في نجاح الطالب والطالبة .حيث ان الهدف
األساسي من االرشاد األكاديمي هو مساعدة الطالب والطالبات
وتوجيههم في اختيار المقررات الدراسية حسب الخطة األكاديمية
وتذليل الصعوبات األكاديمية التي قد تواجههم خالل العام الدراسي.
ونحن بقسم الفيزياء نرحب بطالبنا وطالباتنا ونسعد بتقديم المساعدة
لهم وارشادهم وسنضع بين أيديكم الية التسجيل للفصل األول من
العام الجامعي 1442

وكل عام وأنتم خبري

 )1يجب أوال على الطالب التعرف على المرشد االكاديمي له ليسهل
التواصل معه وتوجيهه وسوف يكون ذلك متاحا على موقع القسم
(ايقونة االرشاد األكاديمي ) حيث وضعت قوائم باسم كل طالب واسم
المرشد االكاديمي له .
 )2يتم التواصل مع المرشد األكاديمي عبر االيميل الجامعي فقط وقد
وضعت في قوائم اسماء الطالب ايميالت المرشدين االكاديميين.
 )3يمكن للطالب تعديل جدوله الكترونيا عبر البوابة األكاديمية الخاصة به
كإضافة مقرر او تعديل شعبة.
 )4وفي حال لم يستطع الطالب تعديل جدوله عبر البوابة األكاديمية فعليه
اما
✓ ان يقدم طلب التعديل الكترونيا للقسم .
✓ او في حال لم يستطع فعليه ان يقدم الطلب ورقيا عبر نماذج
عمادة القبول والتسجيل للحذف واالضافة والموجودة بنماذج
العمادة على موقعها وارسالها للمرشد االكاديمي عبر االيميل
مع تزويد المرشد بصوره من سجله او خطته الدراسية
✓ يرجى من الطالب تسجيل اسم المرشد على النماذج الورقية
ليسهل التواصل مع مرشده في حال وجود أي استفسارات
 )5يجب على الطالب تسجيل المقررات الدراسية للمستويات الدنيا أوال .
وعليه ال يحق للطالب حذف أي مقرر من مستواه الحالي او اقل من
مستواه .
 )6يجب ان يراعي الطالب عند طلب إضافة مقرر ان يكون
✓ أوال قد اجتاز المتطلب حيث ال يوجد تجاوز متطلب مطلقا
وستوضع الخطط الدراسية للمساعدة في ذلك .
✓ ثانيا ان تكون الشعبة متاحة ولم يصل عدد المسجلين بها للحد
األقصى .

 )7يمكن للطالب استبدال أي مقرر باخر بشرط ان ال يفل او يزيد عدد
الساعات بعد التعديل عن الساعات المسجلة اثناء التسجيل المبدئي
والمتالئم مع معدله التراكمي كما هو مبين بالجدول التالي :

الحد األقصى للعبء الدراسي للطلبة غير المتعثرين بما ال يتجاوز  %15من
وحدات الخطة الدراسية وبحد اقصى  21وحدة دراسية
يحدد العبء الدراسي للطلبة المتعثرين دراسيا بالمرحلة الجامعية كالتالي
•  12وحدة دراسية لمن يقل معدله التراكمي عن 1.5
•  15وحدة دراسية لمن معدله التراكمي  1.5الى اقل من 1.75
•  18وحدة دراسية لمن معدله التراكمي  1.75الى اقل من 2.75
•  %15من الخطة الدراسية لمن معدله التراكمي  2.75او اكثر بما ال
يزيد عن  21وحده دراسية

 )8يحق للطالب إضافة ثالث ساعات فقط فوق العبء الدراسي المسموح
له حسب معدله التراكمي .
 )9يجب ان ال يقل عدد الساعات المسجلة للطالب عن  12وحدة دراسية.
 )10لتسجيل المواد العامة خارج القسم يرجى من الطالب رفعها
الكترونيا عبر البوابة االكاديمية له (طلبات التسجيل بموافقة األقسام)
للقسم المراد تسجيل المقرر لديه.

مع اطيب االمنيات لطالبنا وطالباتنا بعام دراسي حافل بالنجاح
والتوفيق

