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 ثانيا: أسئلة شائعة لعمادة القبول والتسجيل 

 https://cutt.us/TgiG3 

 

 ثالثا: رابط ونصائح عامة  للطلبة املستجدين 

يجب على الطالب االلتزام بتسجيل جميع مواد املستوى الحالي والسابق )إذا كان متبقي للطالب مواد من مستويات اقل  -

 سواء تخصص او عامة( قبل التسجيل في مواد من مستويات اعلى 

 يجب عدم تسجيل مواد من مستوى اعلى اال في حاالت خاصة جدا ويجب استشارة املرشد األكاديمي في ذلك - 

 عند رسوب الطالب يجب ان يسجل نفس املادة في الفصل الدراس ي الالحق مباشرة  - 

 يجب ان ينتبه الطالب للمواد العامة االجبارية الن عدم تسجيلها يحرمك التخرج - 

 (SALM)ست ساعات مواد اسالمية 

 أربع ساعات مواد اختيارية عامة

 ARABساعتين فقط مادة عربية )

 يسمح للطالب دراسة مقررين فقط من املقررات اإللكترونية التي تدرس عن بعد، في الفصل الدراس ي الواحد. -

 في فترة الحذف واالضافة يجب على الطالب ان ال يحذف او يضيف اي مادة اال باستشارة املرشد األكاديمي -

عبة للتسجيل فيها فتقل ساعاته املسجلة عن الحد  التخبط بين املستويات يخلق مشكلة التعارضات وقد ال يجد الطالب ش -

 األدنى ويتأخر تخرجه   

 ساعة واقل من ذلك يحرم من املكافأة 12اقل الساعات املسموح أن يدرسها الطالب في الفصل  -
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 %( فإنه يحرم من دخول االختبار 25إذا غاب الطالب )بنسبة -

 %( فال يقبل منه أي عذر 50إذا غاب )بنسبة -

 (  5من    2كافأة إذا انخفض املعدل عن ) تتوقف امل-

 تخرج الطالب يؤخرمما في الخطة الدراسية  اقل تسجيل ساعات دراسية في كل فصل -

 ال يسمح للطالب بالتسجيل ألي مقرر دون تسجيل املتطلب السابق للمقرر  -

ساعة من العدد اإلجمالي من   23يجب أن يكون العدد االقص ى من الساعات املسجلة للمقررات لكل طالب خريج ال يتعدى   - 

 الساعات املسجلة في الفصل الدراس ي 

نقاط او أكثر   4ساعة في حال إذا كان معدل الطالب  26يمكن للطالب الخريج أن يتعدى عدد الساعات املسجلة الى   - 

 )قواعد التسجيل للحذف او االضافة يجب أن تأخذ في االعتبار اثناء اجراءات الحذف او االضافة(

على الطالب أن يعرف أنه يجب أن تكمل متطلبات التخرج بما ال يتعدى الحد األقص ى من السنوات املسموح بها )ست  -

 فصل دراس ي  12سنوات( 

 ( 2,0يتخرج الطالب بعد إنهائه متطلبات الخطة الدراٌسية، على أال يقل تقٌديره عن مقبول، بمعدل تراكمي ال ٌيقل عن )  - 

 

 -عض التصرفات الخاطئة مثل: تنبيه الطلبة على ب - 

 )املواد االختيارية محددة(   X)ان زيادة عدد املواد االختيارية يرفع املعدل(  - 

 )يتأخر تخرج الطالب وتزيد من التعارضات في جدوله(  Xعدم تسجيل املادة )بعد الرسوب( في الفصل الالحق - 

 يتبعون نفس اهداف وطرق تدريس املادة ونفس آلية االختبار( مدرس ي املقرر )جميع  Xالبحث عن شعبة معينة  -
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)كل مستوى مخصص كي يتناسب مع نمو الطالب العقلي،   Xعدم االلتزام بمواد كل مستوى وتسجيل مواد من مستوى اعلى  -

 او الفشل األكاديمي( التعثرتجاوز ذلك والدمج بين مواد متعددة من مستويات مختلفة يؤدي الى 

 

 

 م ملعلومات أكثر: رابط مه

registration/6963-and-admission-of-https://m.mu.edu.sa/ar/deanships/deanship 

 

 

 رابعا: الئحة الدراسة واالختبارات 

 https://cutt.us/Yrdt7 
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 خامسا: الخطة الدراسية
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 سادسا: مخطط تفصيلي للمتطلبات السابقة للمقررات الدراسية في خطة قسم اللغة اإلنجليزية الجديدة 
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