
 ثانيالالتسجيل المبكر للفصل الدراسي لفترة هامة  إرشادات يأتيأعزاءنا الطلبة، فيما 

  م7102/7102للعام الجامعي 

 الضغط على م  ـ  ث My E-Servicesعن طريق خيار ) لكترونياً وبشكل مباشر وفعليإتسجيل المقررات الدراسية سيكون  .1

Early Registration.) 

 (Early Registrationشاشة )عن طريق الرابط الموجود أسفل  اتمالحظاليرجى إرسال  التسجيل:عدم التمكن من عند  .2

 .فيها حسب األنظمة واللوائح الجامعية سي ْنَظر  التي و

 قائمة المالحظات على النحو اآلتي:

 تعارض في وقت المحاضرة (Schedule Clashed). 

  مدينة عيسى والصخير  الحرم الجامعيموقعي في بين مقررين تعارض(Site Clashed). 

  المتوقع تخرجهم تعارض في االمتحان النهائي للطلبة(Final Exam). 

 ( تسجيل مقرر مع متطلبه السابق للطلبة المتوقع تخرجهمRegister a course with its Pre-Requisite). 

 غير مقرر ( مطروحCourse not Offered.) 

 قائمة ضمن ظاهر وغير الدراسي خطتي في مقرر ( المقرراتCourse in my plan but cannot see it.) 

 تسجيلها  المراد المقررات قائمة ضمن مقرر أي يوجد ال(No Courses in the registration list). 

  عدم التمكن من التسجيل(Not allowed to register). 

 السابق  متطلبه اجتيازتم   مقرر تسجيل عدم التمكن من(Can't register a course which I passed its Pre-

Requisite.) 

 ي.حال عدم توفر شعب بديلة مناسبة لجدولك الدراس في-فقط –بإمكانك أن تضع نفسك على قائمة االنتظار  الشعب الممتلئة: .3

 :خدمات جديدة

 م  ـ  ثبك، عند الضغط على قائمة  عن طريق الموقع اإللكتروني الخاصاالطالع على خطتك الدراسية  كبإمكان .1

الدراسية عرض الخطة سيتم  على وعليه الضغط م  ـ  ث(، My Academic Planاختيار ) م  ـ  ث(، Viewingاختيار )

  الخاصة بك.

 بإمكانك االطالع على جميع المقررات المجتازة وغير المجتازة عن طريق الضغط على القائمة   .2

(. Previewعلى ) ( والضغطDegree Auditاختيار ) م  ـ  ث(، Student Data) م  ـ  ث( My Personal Dataخيار ) م  ـ  ث

 أو عن طريق استعراض كشف الدرجات في نفس المكان المشار إليه.



وذلك في  ،13333333االتصال على الخط الساخن في حال وجود استفسارات بخصوص عملية التسجيل المبكر بإمكانك  .3

 عصراً. 3:33صباحاً وحتى  8الرسمي من الساعة فترة الدوام أيام و

 :مالحظات هامة

   قائمة االنتظار.المدرجة في المالحظات والطلبات  في -خالل فترة التسجيل وبعدها-سي ن ظر 

  على حسابك اإللكتروني الخاص بالتسجيل لمعرفة -من حيٍن آلخر –ي رجى منك )عزيزي الطالب/ عزيزتي الطالبة( الدخول

 يه من مالحظات بخصوص عملية التسجيل.دِ بْ ما يطرأ في جدولك ِمْن تغييٍر بناًء على ما ت  


