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السياسات األكاديمية
التسجيل في املقررات

مقدمة
تضع هذه السياسة القواعد واألحكام املتعلقة بالتسجيل في املقررات وتغييراتها (سحب أو إضافة) واالنسحاب منها.
يتحمل الطالب مسؤولية التسجيل في املقررات الصحيحة في الوقت املحدد .وال يمكن ألي طالب حضور الدروس قبل
ا
التسجيل فيها ،كما ال يحصل الطالب على أي رصيد ملقررات لم يسجلوا فيها ،فضال عن أنه ال يجوز لهم التسجيل في
مقررات أو إضافتها بمفعول رجعي.

بيان السياسة

ا
• طالب الفصل الدراس ي األول :على جميع الطالب املقبولين حديثا استشارة مرشدهم األكاديمي في خصوص
فصلهم الدراس ي األول ،وتأمين موافقته الخطية على خطة دراسية للبرنامج بحسب "سياسة اإلرشاد
األكاديمي" ،وذلك قبل تسجيلهم في أية مقررات.
• التسجيل املسبقُ :يدعى الطالب املواصلون لدراستهم ،في كل فصل دراس ي ،إلى تسجيل مقرراتهم الخاصة
ا
مسبقا ،وذلك خالل أيام أسبوع التسجيل املسبق كما ورد في التقويم األكاديمي.
بالفصل التالي
ا
• التسجيل :تحدد فترة التسجيل الخاصة بكل فصل في التقويم األكاديمي ،وهي عادة أسبوع واحد قبل بدء
ا
مسبقا فعليهم ا
الدراسة ،وعلى الطالب تسجيل مقرراتهم خالل هذه الفترةّ .أما الطالب املسجلون
أيضا تثبيت
تسجيلهم مرة أخرى ،والتأكد من ّ
أن املقررات التي اختاروها ما زالت ّ
تقدم في هذا الفصل الدراس يُ .ويشجع
ا
مسبقا ،حتى لو كان لديهم خطة
الطالب على استشارة مرشديهم األكاديميين قبل تسجيل املقررات أو تسجيلها
دراسية معتمدة.
• التغييرات في تسجيل املقرراتُ :يسمح للطالب في حاالت محددة تغيير تسجيل مقرراتهم ا
وفقا ملا يلي:
ُ
 oاالنسحاب /اإلضافة :تعرف فترة االنسحاب /اإلضافة في التقويم األكاديمي بأنها الفترة التي تبدأ مع إغالق
آخر نافذة للتسجيل ،وتستمر طوال األسبوع األول من الفصل الدراس ي بعد بدء الدراسة .ويسمح للطالب
في هذه الفترة بإجراء تغييرات على جدولهم الدراس ي بإضافة مقرر أو االنسحاب من آخر ،من دون أي
تبعات لذلك بما فيها العقوبات املالية ،باستثناء ما يتعلق بالرسوم الدراسية.
وبعد انتهاء فترة االنسحاب /اإلضافة ،تتم جميع التغييرات في تسجيل املقررات عبر إدارة التسجيل وشؤون
ا
الطالب لتحديد الظروف املبررة للتغيير .وال يستطيع الطالب ،عادة ،إضافة أي مقرر بعد هذه الفترة ،كما
ّ
أن إلغاء أي مقرر ّ
يعرض الطالب لغرامات مالية وفق سياسة الرسوم الدراسية.
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وفي حاالت استثنائية وفي حال وجود ظروف مبررة للحالة ،يمكن ملدير البرنامج وعميد الكلية املوافقة على
إضافة مقرر (تسجيل متأخر).
 oاالنسحاب من املقررُ :يسمح للطالب باالنسحاب من مقرر بعد انتهاء فترة االنسحاب /اإلضافة وقبل
آخر موعد لالنسحاب من املقررات ،والذي يحل عند نهاية األسبوع السادس من الفصل الدراس ي كما
جاء في التقويم األكاديمي .ويستتبع االنسحاب التأشير بحرف " "Wعلى كشف عالمات الطالب إلى
جانب اسم املقرر املعني ،ويؤدي إلى غرامة مالية وفق سياسة الرسوم الدراسية.
ُينصح الطالب باستشارة املرشد األكاديمي عندما يفكر في االنسحاب من املقرر.
ّ
ّ
ا
انسحابا من املقرر ،بل ينبغي للطالب تقديم طلب رسمي في
إن االمتناع عن حضور الدروس ال يمثل
ذلك إلى إدارة التسجيل وشؤون الطالب.
ّ
إن انسحاب الطالب من مقرر بعد انتهاء فترة السماح باالنسحاب يؤدي إلى الرسوب في املقرر
واستحقاق الدرجة " "Fفي كشف العالمات بجانب اسم املقرر املعني .وتنطبق أحكام "سياسة إعادة
التقييم "على هذه الحالة.
ً
كامال :قد ينسحب الطالب من تسجيل فصل دراس ي كامل بعد بدء الدراسة ا
فعليا.
• االنسحاب من التسجيل
ّ
ا
انسحابا من املعهد .ويقتض ي ذلك من الطالب مراجعة "سياسة التسجيل" واتباع اإلجراءات املالئمة
ويمثل ذلك
لطلب الحصول على انسحاب أو إذن بالغياب.
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