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الخدمات اإللكترونية لنظام سجالت الطالب

طلبة الجامعة:الفئة المستهدفة 



نبالرحمنعبداإلمامجامعةوطالباتطالبوإرشادلتوعيةمبادرة

تخصيوالتالتنفيذيةوالقواعدالدراسيةواألنظمةباللوائحفيصل

زيارةوالالتحويلمنتحتهايندرجوماوالتخرجوالمكافآتالتسجيل

البالطسجالتلنظاماإللكترونيةبالخدماتوالتعريفوالتأجيل

اتالخدمتلكبإجراءاتمتبوعةوالبكالوريوسالدبلوملمرحلتي

لىاباإلضافة،التخرجحتىالقبولبعدمناألكاديميةوتبعاتها

.االرشاديةالنصائحمنعددتقديم

مبادرة وعي



عبار توعية وإرشااد الطاالب و الطالباات بااللوائح و األنظماة األكاديمياة•

رساااائل البرياااد اإللكتروناااي الجاااامعي و مواالاااا التوا ااال االجتمااااعي 

ادة و  افحة العما( انساتررام -ساناب شاات-تويتر) الخا ة بالعمادة  

.  على موالا الجامعة اإللكتروني

جاة التسهيل على الطاالب والطالباات لفهام األنظماة والقاوانين المدر•

.في الئحة الدراسات واالختبارات

توضااايح الخطاااوات االجرائياااة للخااادمات المتاحاااة فاااي نظاااام ساااجالت •

.الطالب

ر و المساهمة في دعم جودة العملياة التعليمياة و تقليال نسات التع ا•

جاراءات التسرب من خالل التعريف بالضوابط و التبعاات األكاديمياة لإ

.ومدى تأثيرها ايجابا أو سلبا على مسيرة الطالت الدراسية

.دراسيا  الطالتانتظامأهميةابراز•

التأجيلووالزيارةللتحويلالزمنيةبالمواعيدوالطالباتالطالبتذكير•

.وغيرها

الهدف منها



يسهم هذا الدليل في تحقيق محكات 

:بعض معايير االعتماد المؤسسي

(:الحوكمة و القيادة و اإلدارة ) المعيار ال اني 

بشاكل تتيح المؤسسة المعلومات الضرورية للمستفيدين2-6-4

وتلتااازم المؤسساااة بالمصاااداالية و الدالاااة و ، معَلااان و محاااد   

.الشفافية فيما تنشره عن نفسها من معلومات

(:الطالب) من محكات المعيار الرابا 

تلتاااازم المؤسسااااة بتطبيااااع سياسااااات و معااااايير القبااااول4-1-1

والتحوياال والمعادلااة ، وتااوزب الطااالب علااى الباارام  األكاديميااة 

.وفع آليات محددة وعادلة ومعلنة

تطبياااع المؤسساااة إجاااراءات محاااددة و مناسااابة لتحااادي  4-2-3

.ددالسجالت و تسليم نتائ  الطالب ، وإعالنها في الوالت المح



 فحةالخدمة فحةالخدمة

32االنقطاب1استخراج خطاب تعريف

33خطوات اعادة القيد بعد االنقطاب2السجل األكاديمي

35التحويل الداخلي بين كليات الجامعة4المستوى األكاديمي

36خطوات التحويل بين كليات الجامعة5التقويم االكاديمي

37الزيارة بين كليات الجامعة7العتء الدراسي

38خطوات الزيارة بين كليات الجامعة8تسجيل المقررات الدراسية

39الزيارة الى خارج الجامعة9خطوات تسجيل المقررات

40اجراءات الزيارة الى خارج الجامعة10(2( )1)طلبات التسجيل

41معادلة المقررات للمحولين من خارج الجامعة12خطوات تقديم طلبات التسجيل

43(الجماعي)التسكين 13االنسحاب من مقرر

44(الجماعي)خطوات التسكين 14خطوات االنسحاب من مقرر

45التسكين الفردي15اإلنذار

46(الفردي)خطوات التسكين 16كيفية تسجيل الطالب المنذرين أكاديميا  

47التخصيص17خطوات تسجيل مقرر اإلرشاد

48خطوات اختيار التخصص19رموز التقديرات للمقررات في السجل األكاديمي

49التخصيص الفردي20دليل التقديرات العام و المعدالت التراكمية

50خطوات اختيار التخصص21المدة النظامية للتخرج

51تريير التخصص داخل الكلية23الحرمان

52خطوات تريير التخصص داخل الكلية24خطوات تقديم غياب بعذر

54المكافآت25اختيار نوب الرياب

55طريقة إدخال اآليبان27التأجيل

56خطوات تحدي  البيانات28خطوات تأجيل الدراسة

58اإلشراف األكاديمي29االعتذار عن الدراسة

61نصائح إرشادية30خطوات االعتذار عن الدراسة

68أسئلة شائعة31الفرق بين التأجيل و االعتذار

الفهرس



خطاب تعريف•

السجل األكاديمي•

المستوى االكاديمي•

التقويم األكاديمي•
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العتء الدراسي•

تسجيل المقررات•

طلبات التسجيل•

االنسحاب من مقرر•

اإلنذار•

تسجيل مقرر اإلرشاد•
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التقديرات•

جالمدة النظامية للتخر•
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الحرمان•

عذر الرياب•
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التأجيل•

االعتذار•

االنقطاب•
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التحويل الداخلي•

ةالزيارة بين كليات الجامع•

الزيارة الى خارج الجامعة•

المعادالت•
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التسكين•

التخصيص•

تريير التخصص•
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ةالمكافآت الشهري•

إدخال االيبان•

شهادة التفوق•
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اإلشراف األكاديمي
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وساعات اإلشراف األكاديمية



نصائح إرشادية
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أسئلة شائعة
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تمنياتنا لكم

بالتوفيق


