( الحذف واإلضافة )
نقذ قامد كهٍح انعهُو ب ذخصيص مششذ
أكادٌمً نكم طانة ٌساعذي فً انمسائم
انمرعهقح تىظاو انذساسح َمسٍشذً انذساسٍح مصم
عمهٍح انؽزف َاإلضافح أشىاء ذسعٍم انمقشساخ
َغٍشٌا مه انمسائم األكادٌمٍح انرً ٌؽراظٍا
انطانة مىز دخُنً انكهٍح ؼرى ذخشظً مىٍا‘
تؽٍس ٌرؽمم انطانة مسؤَنٍح معشفح َمراتعح
وظاو انذساسح َانهُائػ انمىظمح نٍا تما فً رنك
مرطهثاخ انرخشض  ،ؼٍس ٌرذسض انطانة فً
انذساسح َفقا نهمقشساخ انرً اظراصٌا تىعاغ
ي انمعرمذج تما ٌعادل
ضمه الخطح انذساط ج
شماوٍح فصول دراسٌة على األقل وٌكون
مرشحا للتخرج اذا استوفى متطلبات التخرج.
وٌم كن إجراء عملٌة التسجٌل المبكر حسب
اآللٌة التً تضعها عمادة القبول والتسجٌل
بالتنسٌق مع الكلٌات كما ٌراغ نهطانة ذسعٍم
انمقشساخ انرً ٌشغة تذساسرٍا أَ ؼزفٍا كما
ٌهً:
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ٌ - 1مكن للطالب إضافة المقررات التً ٌرغب
بدراستها قبل بداٌة الفصل الدراسً
بأسبوع وٌنتهً بنهاٌة األسبوع األول منه.
ٌ - 2مكن للطالب حذف المقررات الدراسٌة
التً ال ٌرغب بدراستها حتى نهاٌة
األسبوع الثانً من بداٌة الفصل الدراسً.
ٌ - 3جب أن ال ٌتجاوز التسجٌل الحد األعلى
للعبء الدراسً وال ٌقل عن الحد األدنى.
 - 4تتم عملٌة تسجٌل المقررات للطالب بعد
التشاور مع مرشده األكادٌمً وٌتحمل
الطالب مسؤولٌة أي قصور أو أخطاء
تحدث نتٌجة جهله بالتعلٌمات
ٌ - 5جب على الطالب إجراء عملٌة التسجٌل
بنفسه وال ٌحق له تكلٌف من ٌنوب عنه
إططقا ًا.
ٌ - 6مكن إجراء عملٌة التسجٌل آلٌا ًا لطلبة
الكلٌة أو لطلبة مستوى معٌن إذا اقتضت
الحاجة ذلك .
 - 7إذا لم ٌسجل الطالب أي مقرر خطل فترة
التسجٌل النظامٌة ٌعتبر منقطعا ًا عن
الدراسة .
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العبء الدراسً:
انعةء انذساسً ٌُ معمُع انساعاخ
(انُؼذاخ) انذساسٍح نهمقشساخ انرً
ٌسعهٍا انطانة فً انفصم انذساسً ٌَؽذد
ؼسة انقُاعذ انرانٍح:

أ– الحد األدنى:
انؽذ األدوى نهعةء انذساسً ٌُ  12ساعح
دساسٍح معرمذج فً انفصم انذساسً .

ب– الحد األعلى:
20
انؽذ األعهى نهعةء انذساسً ٌُ
ساعح معرمذي فً انفصم انذساسً َ 10
ساعاخ معرمذي فً انفصم انصٍفً .
 ال ٌؽق نهطانة انمىزس أكادٌمٍا ً أن ٌضٌذ
انعةء انذساسً نذًٌ عه 14ساعح.
 ال ٌؽق نهطانة انؽاصم عهى ذقذٌش مقثُل
أن ٌضٌذ انعةء انذساسً نذًٌ عه
16ساعح.
ٌ سمػ نهطانة انخشٌط ترعاَص انؽذ األعهى
تما ال ٌضٌذ عه شالز ساعاخ معرمذج .
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المعدل
أقل من 2
2.74 – 2.00
3.74 – 2.75
 3.75فأكثر

عدد الوحدات
المسم وح بتسجٌله ا
14 – 12
16 – 14
18 – 16
20 – 18

ٌمكن للطالب تعدٌل تسجٌله بإضافة وحذف
مقررات فً الفترة المحددة لذلك ،وفق
الضوابط التالٌة:

أوالًا  :شروط الحذف:
 .1أن ال ٌقل عدد الساعات الدراسٌة عن
الحد األدنى للعبء الدراسً المسموح به
للتسجٌل.
 .2إذا كان المقرر المراد حذفه متطلبا ًا
إجبارٌا لمقررات أخرى ،فط ٌحق للطالب
حذفه ألن ذلك قد ٌؤدي إلى تعثر الطالب
فً الخطة الدراسٌة المعتمدة.

ثانٌا ًا  :شروط اإلضافة:
 .1عدم وجود تعارض فً الجدو ل الدراسً
للطالب.
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 .2أن ٌكون المقرر ضمن الخطة الدراسٌة
المعتمدة للطالب.
 .3توفر مقاعد فً الشعبة المطلوبة.
 .4عدم وجود متطلب سابق للمقرر.
 .5عدم تجاوز الحد األعلى للعبء الدراسً
المسموح به للتسجٌل وفقا ًا للمعدل التراكمً
للطالب.

تنبًه:
يجب مراعاة المواعٌد المحدد ة لإلضافة حٌث
تنتهً بنهاٌة االسبوع األول من الفصل
فتنتهً بنهاٌة
الدراسً أما فترة الحذف
االسبوع الثانً من الفصل الدراسً.

عزٌزي الطالب:

كلٌة العلوم
وحدة اإلرشاد األكادٌمً

( الحذف واإلضافة )

المرشد األكادٌمً هو أحد أعضاء هٌئة التدرٌس
ومهمته إرشادك وتوجٌه ك فً اختٌار المقررات
الدراسٌة المناسبة حسب الخطة األكادٌمٌة
الموضوعة للحصول على الدرجة العلمٌة بنجاح ،
ومهمته تذلٌل العقبات التً تصادفك أثناء دراستك
وتقدٌم النصح لك فً األمور التً تؤثر فً مسار
تعلٌم ك.

فط تتردد فً استشارة مرشدك األكادٌمً
مع حتيات

وحدة اإلرشاد األكادميي بكلية العلوم

-5 -

سلسلة إصدارات وحدة اإلرشاد األكادٌمً بكلٌة العلوم

