eRegister

 حتديث الصالحيات

 إنشاء حساب جديد

@ksu.edu.sa

يرجى وضع عالمة عند مجيع اخليارات املطلوبة:
 طالبات

 طالب

 تنفيذ واستعالم  استعالم فقط
:









استعالم بياانت أكادميية (ابقة رقم )39
ابقة إرشاد وتوجيه أكادميي (ابقة رقم )36
ابقة مسجل حذف وإضافة (ابقة رقم )42
ابقة إعداد اجلدول الدراسي (ابقة رقم )38
ابقة إسناد املرشدين (ابقة رقم )92
ابقة مشرف تسجيل (ابقة رقم )34
ابقة تغيري التخصص (رقم )41








)  كامل القسم

 ختصص حمدد(
من:

:

 بكالوريوس

/

/

 دراسات عليا

ابقة العميد/الوكيل األكادميي (ابقة رقم )33
ابقة وكيل الدراسات العليا والبحث (رقم )147
ابقة وكيل التطوير واجلودة (ابقة رقم )146
ابقة رئيس/وكيل قسم أكادميي (ابقة رقم )140
ابقة مقرر الدراسات العليا يف قسم (رقم )141
ابقة تنفيذ الطلبات األكادميية (ابقة رقم )16

 144هـ إىل:
 سنة مشرتكة








 كامل الكلية
/

144 /هـ

 دبلوم /مشارك

تقارير عامة (ابقة رقم )75
تقارير التسجيل املوسعة (ابقة رقم )119
تقارير املتابعات األكادميية املوسعة (رقم )134
تقارير وبياانت إحصائية (ابقة رقم )121
تقارير اجلودة واإلعتماد األكادميي (رقم )102
تقارير الدراسات العليا (ابقة رقم )122

استثناء أو إضافات أخرى............. ............. ................ ....................... ...... ......:

 التسجيل  %20زايدة على سعة الشعبة( .صالحية رقم )67
 التسجيل ابلزايدة عن ساعات العبء لغاية احلد األقصى يف اخلطة( .رقم )2
 تسجيل الساعات احلرة من خارج خطة الطالب( .صالحية رقم )146
 استعراض نتائج الفصول الدراسية (صالحية رقم )15

 جتاوز املتطلبات السابقة (مقررات)( .صالحية رقم )4
 جتاوز املتطلبات السابقة (ساعات ،مستوى) ( .صالحية رقم )128
 التعديل على حجز الشعبة يف اجلدول الدراسي( .صالحية رقم )108
 أخرى( ............................................. :صالحية رقم ).......

:

۞ إن توقيع مقدم الطلب على هذا النموذج يعترب تعهداً منه ابللتزام جبميع ضوابط الستعمال الصحيح للنظام ومبا ل خيالف األنظمة ول يقع
ابلضرر على اآلخرين وأن يقوم ابحملافظة الكاملة على سرية وخصوصية البياانت يف النظام وعدم نشرها إل مبوافقة أصحاب الصالحية.
مقدم الطلب

موافقة عميد الكلية

ختم الكلية

السم........................................... :

السم.......................................... :

التوقيع.......................................... :

التوقيع..........................................:

التاريخ:

/

/

 144هـ

التاريخ:

/

/

 144هـ

تعترب عمادة شــنون القبول والتســجيل غري مســنولة عن تنفيذ النماذج غري املكتملة أو غري املعتمدة أو اليت ختالف الســياســات املتبعة يف منح الصــالحيات .يف حال طلب إنشــاء حســاب فيلزم
التأكد من ربط الرقم الوظيفي للمستخدم ابلربيد اجلامعي .أيضاَ ويف حال التكليف فيلزم إرسال صورة من اخلطاب الرمسي الصادر من مكتب معايل مدير اجلامعة مبيناً عليه تواريخ التكليف.

