
دليل احلذف واإلضافة عن طريق البوابة 

والطالبات باإللكرتونية للطال
۱٤٤۱ ھـ



 

 

 

 

 

 :واإلضافة احلذف 
ذف و ضافة و احليتم من خالل هذه اخلدمة القيام بأكثر من عملية منها : اإل

وعند  عرب البوابة االلكرتونية للطالبت خالل فرتة التسجيل التعديل على املقررا

 الدخول على اخلدمة تظهر بالشكل التالي :

2 



":اخرت "احلذف والإضافة
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  مقررات:اإضافة : أ ولا  
ستظهر صفحة مماثلة  الضغط على زر اضافة من خالل 

 : أدناه لصفحة ل

4

ومن خالل هذه الخدمة يتمكن الطالب من القيام بالعمليات التالية :



  

 :طريقتني لعملية االضافةيوجد   

رقم الشعبة يف خانة  بإضافة قم لديك كان رقم الشعبة متوفر إذا :ال وىلالطريقة  -

   "  أدخل الشعبة"
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صـ    عالمـة بوضـ    قـم الشـعب للمقـررات    أرقـام  تعـرف ال  كنتاذا  :الطريقة الثانية ــ

لتظهــر عيــ  الشــعب للمقــرر   بالضــغط علــى  قــم ثــم "اخــرت بــعبة"علــى 

 : لتظهر بالشكل التالي ، اضافتهااملناسبة ليتم  ةاخرت الشعبومن ثم 
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على زر إضافة  اضغطحدى الطريقتني لإلضافة وبعد أن يتم اختيار إ

  لتظهر الصفحة التالية: 

  على زر تراج  اضغطاملقرر قبل التثبيت  إضافةالرتاج  عن  دتأر إذا* 

 ة.الصفحة الرئيسية لإلضاف إىل لتعود
لتظهر رسالة على زر تثبيت  اضغط اإلضافةتثبيت حركة  دتأر و إذا* 

  . على بكل تقرير ليتم طباعته كمتت العملية املطلوبة بنجاح ويظهر جدول
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من اختيار  تتمكن                 من خالل الضغط على زر تعديل  :تعديل املقررثانياً: 

  .الشعب املطروحة باجلدول الدراسي بعبة أخرى من
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من حذف أي مقرر من  تتمكن            من خالل الضغط على زر حذف  احلذف :  ثالثاً:

 املسجلة واليت مت تثبيتها . املقررات

  على زر التفاصيل  اضغطاحملاضر للمقرر اسم معرفة  أردتاذا  رابعاً:
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األسئلة املتكررة
؟يت يستطيع الطالب تسجيلهاعدد الساعات ال كمــ 
حسب  للطالب خيتلف عدد الساعات املسموح بتسجيلها باختالف املعدل الرتاكميــ 

 اجلدول التالي
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ــ هل ميكن التسجيل بالتعارض؟

األسئلة املتكررة

ال ميكن التسجيل بتعارض إال يف حاالت التعارض اجلزئي للطالب اخلريج يف آخر فصل ــ 

 واإلضافة.الكلية خالل فرتة احلذف ذلك عن طريق  القسم، ويتمبعد موافقة  دراسي له

ساعة؟ 12هل ميكن التسجيل أقل من ــ 
 .ساعة 12ملسموح به يف النظام وهو قل من احلد اال حيق للطالب تسجيل عدد ساعات أــ 

سبب؟لفما ا أستطيعيق البوابة ولكن ال شعبة متاحة عن طر يفاإلضافة ــ أحاول 
قد تكون املقاعد املتاحة للتسجيل يف هذا الشعبة قد اكتملت أو ان املقرر متطلب ملقرر ــ 

  ..سابق مل ينهيه الطالب



 

  
 األسئلة املتكررة
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 مقررات يف حمافظات خمتلفة الدوادمي وشقراء مثال؟ تسجيلستطيع هل ــ 

 
 .اخرجي نعم بشرط أن يكون املقرر ال يدرس يف حمافظتك ويف أيام خمتلفة وال يوجد تعارض وأن تكونــ 

عدد قليل من الساعات ومت فصلي النتهاء املدة النظامية ماذا  دراسي وبقيفصل أنا خريج وهذا آخر ــ 

 أفعل؟
عن طريق الكلية خالل الفرتة  اموفق النظطلب إعطاء فرصة إضافية  يرف  الطالبــ 

  اجلامعي النظامية املسموح فيها بناء على التقويم األكادميي

 ؟مثال هل ميكنين إضافة مقرر ليس له متطلب من املستوى السادس وأنا يف املستوى الثانيــ 

 
على الطالب التدرج يف تسجيل املقررات حسب اخلطة الدراسية وااللتزام باملستويات ــ 

لطالب املسموح له التسجيل بها يف نفس املستوى أو املستويني الذين يليان املستوى املقيد به ا

  إلمتام عدد الساعات



كيف أعرف املستوى الدراسي الفعلي؟ــ 
حيتسب مستوى الطالب الدراسي بناًء على أقل مستوى يوجد به مقررات غري جمتازة، ــ 

ان يف املستوى ول وإن كمقرر يف املستوى األول يعترب يف املستوى األ طالب لديه مثال :

اخلامس فعليا مثال

ما هو املقرر الصفري؟ــ 
هو املقرر الذي يكون على نفس مستوى الطالب الدراسي.ــ 

 اختبار بديل لكن نفس املقرر    قبول عذري وسوف يتم اختباري  ومت لعذر ما  االختبار النهائي مل أمتكن من حضورــ 

له وقد مت الرف  له برصد  املقرر الذي سجلعلى الطالب الذي لديه اختبار بديل حذف ــ 

ويف حال رسوبه يتم تسجيلها له الفصل القادم ويتحمل الطالب املسؤولية ألنه ال ، الدرجة 

 نتهاء الفرتة احملددة للحذف واإلضافة.أي مقرر بعد إ ميكن تسجيل
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بشكل آيل يف جدويل للفصل القادم ماذا أفعل؟ أضيف   

األسئلة املتكررة


