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يتوسييين نطيياي الخييدمات 2030عبييد الييربم  ييي  فيقييل لتة يييم رةييية المم كيية فييي سييياي سييعي اامعيية اإلمييام

مث ية يمبيادرة تةرص وكالة الجامعة ل شؤون األكاديمية مل ط بة ،مثمرةأكاديميةوتوفير خدماتالتع يماإللكترونية في

.عاليةيجودة  والطالباتل طالبع ى تفعيل خدمات اإلشراف األكاديمي اإللكترونيالدعم الطاليي

م الّقي ة الييي ية يفي مؤسسات التع يم العالي،أركان العم ية التع يميةأساسًيا م ركًنااألكاديميويعد اإلشراف

ة التيي مي  ع ى االبترام واالبتيوا  والّث ييما ُيعمم أواصر العالقة ال ائمة يينهمالطالبة والمشرف/ الفاع ة يي  الطالب

.شأنها دعم التةقيل الع مي

ع يميية التاألكياديمي فيي العم ييةالدور اليي ي وم يي  اإلشيرافدلياًل يوضحنضن يي  أيديكموتناغمًا من هيا الهدف

: عبر مستخدمي  في نظام سجالت الطالب وفم القالبيات المناسبة ، وهم 

يالك يةاألكاديمياإلشرافوبدةمدير/األكاديميةل شؤونالك يةوكيل▪

يالك يةالتع مدعم/الجامعيالمرشد/التدريسهيئةعضو/األكاديميالمشرف/ال سمرئيس▪

الطالب▪

فإلى األمام وع ى يركة ال                       

وكيل الجامعة ل شؤون األكاديمية

الدكتور غازي ي  عبد الربم  العتيبي

ك مة افتتابية 

م دمة
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مربًبا يكم

راف اإلشييتطيويرمبيادرة اليّدعم الطالييي يوكاليية الجامعية ل شيؤون األكاديميية  فييانطالًقيا مي 

وتوضييةًا ل مع وميات هييا اليدليل ل لي يدم شيرباً ايا ،(SIS)األكاديمي ع ى نظيام سيجالت الطيالب 

هم  والخقائص اإللكترونية التي ُتسياعد ووي العالقية ييإارا ات اإلشيراف األكياديمي ع يى أدا  مهيام

يم الهيدف الميكفا ة عالية ، يما يعود يالنفن ع ى الط بية فيي مسييرتهم األكاديميية نشيود مي  وية ِّ

.األكاديمياإلشراف

مبادرة الدعم الطاليي

م دمة
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:يسهم نظام اإلشراف األكاديمي في تة يم مةّكات يعض معايير االعتماد المؤسسي و البرامجي 

( الطالب)المعيار الراين 

قبول الطالب 4-1

تعتمد المؤسسة نظامًا إلكترونيًا فعااًل إلدارة عم يات ال بول و التسجيل و استرااع البيانات4-1-3

و ط ب اإلبقا ات ، و متايعة ت دم الطالب خالل مدة دراستهم ، ويتيح الخدمات اإللكترونية 

.ل ط بة يالسهولة و السرعة المناسبة 

سجالت الطالب4-2

يتيح نظام سجالت الطالب ل جهات وات العالقة ع ى المستوى المؤسسي و البرامجي 4-2-2

نسب الطالب : مثل )البيانات اإلبقائية الالزمة لعم يات التخطيط و إعداد الت ارير و ضمان الجودة

(المةولي  و المنسةبي  و المتعثري  والمعتيري  و المؤا ي 

.تضن المؤسسة آلية فاع ة ل تة م م  استيفا  كل طالب لمتط بات التخرج 4-2-4

التواي  و اإلرشاد4-4

تعتمد المؤسسة نظامًا فعااًل و شاماًل لت ديم خدمات التواي  و اإلرشاد ، وفم خطط ويرامج 4-4-1

.مةددة ، وم  خالل كوادر مؤه ة و كافية و مناسبة ، وتةدد اآلليات المناسبة لمتايعة تنفييها 

معايير االعتماد المؤسسي 

(الةوكمة و ال يادة و اإلدارة)المعيار الثاني 

ال يادة و اإلدارة 2-2

. تتخي ال يادات اإلارا ات المناسبة ل تنسيم و التكامل يي  الوبدات اإلدارية و األكاديمية2-2-5

معايير االعتماد المؤسسي
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: معايير االعتماد البرامجي

( التع يم و التع م)المعيار الثالث 

اودة التدريس وت ييم الطالب3-3

ُت دم تغيية رااعة ل طالب ع  أدائهم و نتائج ت ويمهم في وقت يمكنهم في  م  تةسي  3-3-8

أدائهم 

(الطالب)المعيار الراين 

يتوفر لطالب البرنامج خدمات فعالة لإلرشاد و التواي  األكاديمي و المهني و النفسي 4-0-7

.و االاتماعي ، م  خالل كوادر مؤه ة و كافية 

ُيطبم البرنامج إارا ات فعالة لمتايعة ت دم الطالب والتة م م  استيفائهم لمتط بات 4-0-11

.التخرج

يطبم البرنامج آليات فعالة لضمان انتظام طالي  في الةضور و المشاركة الفعالة في 4-0-15

أنشطة الم ررات و الخبرة الميدانية 

معايير االعتماد البرامجي
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األكييياديمي فيييي المرب ييية الوقائيييية ل ط بييية المعيييايير التيييي تةيييدد ميييدى بااييية الطاليييب لإلرشييياد والتوايييي  

:الموشكي  ع ى التعثر

.ي قبل االنيار لكل ك ية يعد اعتماد امين دراات الفقل الدراستراكمي في المدى المةدد المعدل ال▪

.الدراسيالفقللكل ك ية يعد اعتماد امين درااتفق ي في المدى المةدد المعدل ال▪

.جل ل م رر المسمدة أسبوعي ةوالعم يالنظرية في امين المةاضرات ل طالب متواصل الغياب ال▪

.الدراسي ل م رر المسجلفي دراات أعمال الفقل% 60دراة أقل م  الةقول ع ى ▪

ثيم باالت خاصة يتم فيها إنشا  الط ب م  خالل أي ونة توضن في بساب عضو هيئة التدريس ومي ▪

.جهة المختقةإلى اللى المشرف األكاديمي لدراسة الةالة وم  ثم تةوي ها إيتةول الط ب 

المدى المةدد ل معدل التراكمي أو الفق ي الك يةيرامج

3.25-2.75ما يي   االسنانيرامج الك يات الهندسية وطب

2.5-2مايي   يرامج ياقي ك يات الجامعة

ع ى التعثرالموشكي معايير 
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:آلية التنفيي

ي اديماألكيليى المشيرف إم  المعيايير السياي ة بالة أي طالب تنطبم ع ي  أي بالة يتم تةويل . 1

.م  بساب وكيل الك ية ل شؤون األكاديمية

رشياد لى وبيدة اإلإمشك ة نفسية أو ااتماعية لدي  ي وم المشرف األكاديمي يإبالة أي طالب . 2

.الجامعي يالجامعةالتايعة لمركز اإلرشاد يالك يةالطاليي

خيرى اهية أكاديميية أبالة أي طالب لدي  مشك ة أكاديمية إليىيإبالة األكاديمي ي وم المشرف . 3

يل فيي الك ييية مثييل رئيييس ال سيم أو أسييتاو م ييرر معييي  يواايي  الطاليب فييي  صييعوية فييي التةقيي

ب وت يوم هييا الجهية يتوايي  الطاليب بسيأو مركز دعم التع م لتسيجيل دروس إضيافية ،الع مي

.ما ت تضي  الةااة

الطالييب يعييد توايهيي  ميي  قبييل وبييدة اإلرشيياد أو الجهيية األكاديمييية األخييرى فييي بالييةيييتم إباليية. 4

.الك ية إلى المشرف مرة أخرى

ات عم ية اإلرشاد ل طاليب يعيد اسيتكمال توايهي  مي  قب ي  أو مي  الجهييإغالي ي وم المشرف . 5

.األخرى

آلية التنفيي
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نظام اإلشراف األكاديمي 

صالبيات خدمات نظام اإلشراف االكاديمي في نظام سجالت الطالب•

القالبيات

9

القالبياتالدور

وكيل الك ية  ل شؤون -

األكاديمية

مدير  وبدة اإلشراف -

األكاديمي

عي  الغييياب لمييدة أسييبو/ المعييدل التراكمييي و الفقيي ي )ع ييى التعثيير بسييب المعييايير الييثال  الموشييكي اسييتخراج قييوائم -1

(دراات أعمال الفقل الدراسي / متتاليي  

استعراض ط بات اإلشراف األكاديمي التي تم إنشاةها لالطالع ع يها ومتايعتها و اعادة توايهها عند الةااة-2

توزين الط بة ع ى المشرفي  األكاديميي -3

استخراج ت رير يةاالت اإلشراف األكاديمي-4

انشا  و تواي  ط بات اإلشراف األكاديمي الفردية-5

/ تيأخرة ت ريير ط بيات اإلشيراف األكياديمي الم/ ت رير ط بات اإلشيراف األكياديمي بسيب المعييار والةالية )استخراج الت ارير -6

(ت رير مشرفي الط بة بسب بالة يرنامج الطالب

/المشرف األكاديمي -

عضو هيئة التدريس-

مالبظيات–المع وميات األكاديميية ل طاليب –المع وميات العامية ل طاليب –مركيز الطيالب ) الدخول ع ى مركز المشرفي  -1

(االشراف الخاصة يي 

استعراض ط بات اإلشراف األكاديمي لالطالع ع يها ومتايعتها وإعادة توايهها-2

انشا  و تواي  ط بات اإلشراف األكاديمي الفردية-3

المرشد الجامعي يالك ية
استعراض ط بات اإلشراف األكاديمي لالطالع ع يها ومتايعتها وإعادة توايهها-1

انشا  و تواي  ط بات اإلشراف األكاديمي الفردية-2

مدير وبدة دعم  التع م

تهييا اسييتعراض ط بييات اإلشييراف األكيياديمي المرتبطيية يمتايعيية دعييم الط بيية يالييدروس اإلضييافية ودروس االقييران ومتايع-1

وإعادة توايهها

انشا  و تواي  ط بات اإلشراف األكاديمي الفردية-2

رئيس ال سم
.ا لالطالع ع يها ومتايعته( دراات أعمال الفقل الدراسي) استعراض الم ررات الخاصة يال سم وفم المعيار الثالث -1

انشا  و تواي  ط بات اإلشراف األكاديمي الفردية-2



دور الك يةاإلارا االسبوع

االسبوع الثاني

تفعييييل نظيييام اإلشيييراف األكييياديمي فيييي نظيييام 

المعيار األول ل معدل التراكمي-سجالت الطالب

ع ى التعثرالموشكي و الفق ي ل ط بة 

ظييام التأكييد ميي  ريييط امييين ط بيية الك ييية يالمشييرفي  األكيياديميي  فييي ن-

.سجالت الطالب

.ترونيبث األقسام ع ى تفعيل خدمة التك يفات و انتظام التةضير االلك-

ع يييى التعثييير بسيييب المعيييدل التراكميييي أو الموشيييكي اسيييتخراج قائمييية -

الفقييي ي مييي  نظيييام اإلشيييراف األكييياديمي و إنشيييا  الط بيييات و توايههيييا 

.ل مشرفي  األكاديميي 

يداية كل أسبوع
التعثرع ىل موشكي األكاديمياإلشراف

ل غيابالثانيالمعيار

ع ييى التعثيير بسييب الغييياب إلنشييا  ط بيياتالموشييكي اسييتخراج  قييوائم -

 يررات ل مشرفي  لم  تغّيب أسيبوعي  متتياليي  فيي اميين مةاضيرات الم

.المسج ة 

أسايين رصد دراات
التك يفات

ات المعيار الثالث ل تك يف-اإلشراف األكاديمي

.و الدراات الفق ية

مي  ع يى التعثير مالموشيكي استعراض دراات تك يفيات الم يررات ليدعم -

مييي  دراييية التك يييي  بييييث ييييتم إشيييعار % 60بقيييل ع يييى دراييية أقيييل مييي  

.المشرف ت  ائيا

إارا ات اإلشراف األكاديمي في نظام سجالت الطالب بسب الت ويم األكاديمي الفق ي•

اإلارا ات بسب
الت ويم األكاديمي
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وكيل الك ية ل شؤون األكاديمية❖

مدير وبدة اإلشراف األكاديمي❖

دليل استخدام الخدمة م  بساب–نظام اإلشراف األكاديمي

تأكد م  أن أع ى مستوى خدمة لى إل وصول 

المشرفي  ع ى موزعون امين الطالب 

األكاديميي  في الك ية

11



تسجيل الدخول الى نظام سجالت الطالب

-بساب وكيل الك ية 
مدير وبدة اإلشراف

12



لى قائمة اإلشراف األكاديميإل وصول 

-بساب وكيل الك ية 
مدير وبدة اإلشراف
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الموشكي  ع ى التعثر بسب المعايير الثال الط بة قوائم 

طالع ع يها ومتايعتها وإعادة توايههاقائمة يط بات اإلشراف األكاديمي لإل

األكاديميي المشرفي  ع ى الط بة توزين 

الموشكي  ع ى التعثر بسب المعدلالط بة إعدادات قوائم 

ت رير يةاالت اإلشراف األكاديمي

الموشكي  ع ى التعثرالط بة ت وم فكرة نظام اإلشراف األكاديمي ع ى استخراج قوائم 

وتوايهها إلى المشرف األكاديمي لت ديم الدعم الالزم لهم ومتايعتهم لرفن مستواهم 

.م  ع باتالع مي ومساعدتهم في التغ ب ع ى مايوااهون  

1المعيار 

2المعيار 

3المعيار 

االستعالم ع  غياب الطالب في الفقل الدراسي

-بساب وكيل الك ية 
مدير وبدة اإلشراف
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الغياب

1

2
ختيار ييانات الك ية والفقل ا3

الدراسي

4

1المعيار 

-بساب وكيل الك ية 
مدير وبدة اإلشراف

(يالمعدل التراكمي أو الفق )ينا  ع ى معيار استخراج قوائم الموشكي  ع ى التعثر •

:تباع الخطوات التاليةاالموشكي  ع ى التعثر بسب المعدل التراكمي أو الفق ي، نأمل الط بة ل ةقول ع ى قائمة 

-بساب وكيل الك ية 
مدير وبدة اإلشراف
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خياص ليى المشيرف األكياديمي الإ، سيتم توايي  الط بيات نشا  الط باتاأي ونة الضغط ع ى ي
الك يية ليى وكييلإسيتم توايي  الط يب وإاّل يالطالب في بال تعيين  في نظام سجالت الطالب 

.واود المشرف األكاديمي ل طالبنظرًا لعدم ل شؤون األكاديمية 

5
8

6

7

ييانات الطالب تظهر هنا

يتم استخراج ال ائمة مرة وابدة في كل فقل دراسي يعد التأكد 
.م  تربيل امين نتائج الفقل السايم-1
م  ريط امين الط بة يالمشرفي  األكاديميي -2

تواي  الط بات إلى المشرفي  األكاديميي 

بفظ الط بات والراوع إليها عند الةااة الستكمال الريط
.التأكد م  واود مشرف لكل طالب

انشا  قائمة الط بات

-بساب وكيل الك ية 
مدير وبدة اإلشراف

16



12الغياب

3
ختيار ييانات الك ية والفقل ا

الدراسي

4

:تباع الخطوات التاليةال ةقول ع ى قائمة الطالب الموشكي  ع ى التعثر بسب الغياب، نأمل 

4

2المعيار 

(الغياب)ينا  ع ى معيار ع ى التعثر الموشكي استخراج قوائم •

-بساب وكيل الك ية 
مدير وبدة اإلشراف
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ي بيال لى المشرف األكياديمي الخياص يالطاليب فيإسيتم تواي  الط بات إنشا  الط بات، أي ونة الضغط ع ى ي
واود ًا لعدم نظرلى وكيل الك ية ل شؤون األكاديمية إسيتم تواي  الط ب وإاّل تعيين  في نظام سجالت الطالب 

.المشرف األكاديمي ل طالب

5

8
7

.أكثر م  مرة في الفقل الدراسيالغياب يمك  استخراج قائمة الطالب الموشكي  ع ى التعثر يسبب 

التأكد م  ريط كل طالب 

يالمشرف األكاديمي

انشا  قائمة الط بات

6
ييانات الطالب تظهر هنا

تواي  الط بات إلى المشرفي  األكاديميي 

-بساب وكيل الك ية 
مدير وبدة اإلشراف

18



الغياب

1

2

3

ييانات الفقل الدراسيختيارا

:، نأمل اتباع الخطوات التاليةالدراسي عمال الفقلأل ةقول ع ى قائمة الطالب الموشكي  ع ى التعثر بسب 

.فقلرقام الفقول الدراسية التي بد  فيها تعثر يسبب أعمال الأظهر النظام قائمة ييُ 

3المعيار 

-بساب وكيل الك ية 
مدير وبدة اإلشراف

19

(الدراسيدراات أعمال الفقل)يناً  ع ى معيار ع ى التعثرالموشكي استخراج قوائم •



لالطالع ع يها ومتايعتها وإعادة توايههاط بات اإلشراف األكاديمي تظهر هناقائمة 

المواودة ع ى يمي  الط باختيار أي ونة مالبظة االرشاد لى أي ط ب يإيمك  الوصول 

1

2

3

-بساب وكيل الك ية 
مدير وبدة اإلشراف

:، نأمل اتباع الخطوات التاليةل وصول إلى ط بات اإلشراف األكاديمي 

20



تةديث مالبظة في بالة الةااة لمعالجة الط ب وإعادة توايه أي ونة يتم اختيار 

1

2

-بساب وكيل الك ية 
مدير وبدة اإلشراف

21



1

2

3

لى اهة أخرى بسب ال ائمة المنسدلةإتةديث مالبظة يمك  إضافة التع ي ات وتةميل الم فات وإعادة تواي  الط ب أي ونة ختيار ايعد 

-بساب وكيل الك ية 
مدير وبدة اإلشراف

22



تظهر الشاشة قائمة يبيانات البرامج داخل الك ية

ر ع ى التعثالموشكي يالمعدل التراكمي أو الفق ي لكل يرنامج الستخراج قوائم عدادات الخاصة اإل
بسب المعدل التراكمي أو الفق ي

-بساب وكيل الك ية 
مدير وبدة اإلشراف

23



الرجاء قراءة التعليمات الموجودة في الشاشة

:اليةنأمل اتباع الخطوات التتوزين الطالب يشكل اماعي ع ى المشرفي  األكاديميي ل

يةتوي ع ى الرقم الجامعي ل طالب والسجل المدني ل مشرف( csv)انشا  م   اكسل -2

تةميل الم  -3

بيف ييانات الطالب الخريجي  والمنسةبي  -1

يتم الضغط ع ى أي ونة الةفظ يعد التأكد م  صةة البيانات-5

ستظهر ييانات الط بة والمشرفي  في الجدول-4

-بساب وكيل الك ية 
مدير وبدة اإلشراف

24



الدخول ع ى سجالت الطالب

-بساب وكيل الك ية 
مدير وبدة اإلشراف

:اليةنأمل اتباع الخطوات التع ى المشرفي  األكاديميي فرديتوزين الطالب يشكل ل

25



23

4 اختيار المشرف األكاديمي -1

اختيار تةميل م   -2
اإلشراف األكاديمي

ادراج معرف الطالب -3
( الرقم الجامعي ) 

رقم ) ادراج المعرف -5
لعضو هيئة (  الهوية 

التدريس المشرف 

اختيار تقةيح المةفوظات -4

5

1

2

-بساب وكيل الك ية 
مدير وبدة اإلشراف
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-بساب وكيل الك ية 
مدير وبدة اإلشراف

ر الت اري

27



ت رير الط بات وفم المعيار و الةالة

-بساب وكيل الك ية 
مدير وبدة اإلشراف

28



ت رير توزين الط بات وفم عدد أيام واودها 

-بساب وكيل الك ية 
مدير وبدة اإلشراف

29



/...ريج خ/ منسةب / من طن / نشط : ت رير توزين ريط مشرفي ط بة الك ية وفم بالة الطالب 

-بساب وكيل الك ية 
مدير وبدة اإلشراف

30



تسجيل الدخول 
يمعرف المستخدم 

وك مة المرور

1

2

:اليةالمرشد الطاليي يإتباع الخطوات الت/ يمك  استخراج ت رير يوضح بالة ادخال البيانات م  قبل المشرف األكاديمي 

-بساب وكيل الك ية 
مدير وبدة اإلشراف

31



34

5

6

:مالبظة 
ال تظهر البيانات إال في بال 
قيام عضو هيئة التدريس 
يإدخال ساعات اإلشراف 

األكاديمية

كتاية اسم الت رير
(ADV_AVALBLTY)

-بساب وكيل الك ية 
مدير وبدة اإلشراف

32



رئيس ال سم❖

دليل استخدام الخدمة–نظام اإلشراف األكاديمي

دا  أل وقوف ع ى دورياً دراسة نتائج اختبارات الطالب 

ب ، ومعرفة أسباالط بة م  بيث التةقيل الدراسي

.العالايةالوقائية والضع  لديهم ووضن البرامج

33



في المرونة في تمكي  رئيس ال سم م  تهيئة تكالي  الم رر و تةديد أنواعها م  خالل ال ائمة المتابة.1

النظام وانشائها مرة وابدة

توثيم توزين الدراات و ضبط وزن كل تك ي  وفم توصي  الم رر م  قبل رئيس ال سم .2

ضمان التكافؤ و التزام امين أساتية شعب الم رر يتوزين الدراات وتوبيد أساليب الت ييم.3

ضمان رصد الدراات و تمكي  الط بة م  مشاهدة درااتهم مباشرة م  النظام في الوقت المناسب.4

ها مساعدة أعضا  هيئة التدريس ع ى ابتساب دراات أعمال السنة و النهائي يشكل ت  ائي دون بااة لجمع.5

أو رصدها في م   إكسل أو نظام البالك يورد ويالتالي توفير الوقت و الجهد ع ى األعضا 

تمكي  استاو الم رر م  طباعة كش  الدراات ل مرااعة ونمووج نسب النجاح و الرسوب.6

ك ي تزويد اإلشراف األكاديمي يالط بات الالزمة لتواي  الط بة في الوقت المناسب يعد ظهور دراات كل ت.7

إمكانية الخروج يخطط تةسي  لمخراات التع م و أساليب التدريس و الت ويم.8

تعثرع ى الالموشكي تمكي  رئيس ال سم م  االطالع ع ى الدراات الفق ية ل ط بة و متايعة ط بات .9

مزايا تفعيل خدمة التك يفات والت ديرات في نظام سجالت الطالب

مزايا تفعيل خدمة
التك يفات والت ديرات

34



تسجيل الدخول الى نظام سجالت الطالب

بساب رئيس ال سم 

35



لى قائمة اإلشراف األكاديميإل وصول 

بساب رئيس ال سم 

36



الدراسيالموشكي  ع ى التعثر بسب أعمال الفقلالط بة قوائم 

االستعالم ع  المشرف االكاديمي ل طالب

عثير الموشيكي  ع يى التالط بية ت وم فكرة نظام اإلشيراف األكياديمي ع يى اسيتخراج قيوائم 

وإرشيادهم و االهتميام يهيم وم لى المشرف األكاديمي لت ديم الدعم الالزم لهيإوتوايهها 

ما يوااهون  م  ع باتىمتايعتهم لرفن مستواهم الع مي و مساعدتهم في التغ ب ع 

طالع ع يها ومتايعتها وإعادة توايههاقائمة يط بات اإلشراف األكاديمي لإل

االستعالم ع  غياب الطالب في الفقل الدراسي

بساب رئيس ال سم 
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1

2

3

ختيار ييانات الفقل الدراسيا

:ل ةقول ع ى قائمة الطالب الموشكي  ع ى التعثر بسب اعمال الفقل، نأمل اتباع الخطوات التالية

لرقام الفقول الدراسية التي بد  فيها تعثر يسبب أعمال الفقأظهر النظام قائمة ييُ 

بساب رئيس ال سم 
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ط بات اإلشراف األكاديمي تظهر هنا

ي ونة المواودة ع ى يمي  الط بختيار األالى أي ط ب يإيمك  الوصول 

1

2

بساب رئيس ال سم 
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تةديث مالبظة في بالة الةااة لمعالجة الط ب وإعادة توايه أي ونة يتم اختيار 

1

2

بساب رئيس ال سم 

40



لى اهة أخرى بسب ال ائمة المنسدلةإتةديث مالبظة يمك  إضافة التع ي ات وتةميل الم فات وإعادة تواي  الط ب أي ونة ختيار ايعد 

1

2

3

بساب رئيس ال سم 
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تسجيل الدخول 
يمعرف المستخدم 

وك مة المرور

1

2

:التاليةالمرشد الطاليي يإتباع الخطوات/ يمك  استخراج ت رير يوضح بالة ادخال البيانات م  قبل المشرف األكاديمي 

بساب رئيس ال سم 

42



34

5

6

:مالبظة 
ال تظهر البيانات إال في بال 
قيام عضو هيئة التدريس 
يإدخال ساعات اإلشراف 

األكاديمية

كتاية اسم الت رير
(ADV_AVALBLTY)

بساب رئيس ال سم 
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عضو هيئة التدريس/المشرف األكاديمي❖

دليل استخدام الخدمة م  بساب–نظام اإلشراف األكاديمي

ة الط بت وم فكرة نظام اإلشراف األكاديمي ع ى استخراج قوائم 

لى إالموشكي  ع ى التعثر في الفقل الدراسي السايم وتوايهها 

م المشرف األكاديمي في نظام سجالت الطالب لت ديم الدعم الالز

وإرشادهم و االهتمام يهم و متايعتهم لرفن مستواهم الع ميلهم

و مساعدتهم في التغ ب ع ي ما يوااهون  م  ع بات

44



تسجيل الدخول الى نظام سجالت الطالب

–بساب عضو هيئة التدريس 
المشرف األكاديمي
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ل وصول الى قائمة اإلشراف األكاديمي

–بساب عضو هيئة التدريس 
المشرف األكاديمي

46



طالع ع يها ومتايعتها وإعادة توايههاقائمة يط بات اإلشراف األكاديمي لإل

إلنشا  ط بات اإلشراف األكاديمي الفردية

ر فيي الموشيكي  ع يى التعثيالط بة ت وم فكرة نظام اإلشراف األكاديمي ع ى استخراج قوائم 
لييى المشييرف األكيياديمي فييي نظييام سييجالت الطييالب إالفقييل الدراسييي السييايم وتوايههييا 

لت ديم الدعم الالزم لهم

مركز المشرفي  وييانات الطالب

–بساب عضو هيئة التدريس 
المشرف األكاديمي
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لالطالع ع يها وإعادة توايههاط بات اإلشراف األكاديمي قائمة 

ع ى يمي  الط بمالبظة اإلرشاد المواودة ي ونة ألى أي ط ب ياختيار إيمك  الوصول 

2

3

1

–بساب عضو هيئة التدريس 
المشرف األكاديمي
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تةديث مالبظة في بالة الةااة لمعالجة الط ب وإعادة توايه أي ونة يتم اختيار 

1

2

–بساب عضو هيئة التدريس 
المشرف األكاديمي

49



1

2

3

لى اهة أخرى بسب ال ائمة المنسدلةإتةديث مالبظة يمك  إضافة التع ي ات وتةميل الم فات وإعادة تواي  الط ب أي ونة ختيار ايعد 

ف يعد االنتها  يمك  ل مشر
االكاديمي اغالي الط ب 

–بساب عضو هيئة التدريس 
المشرف األكاديمي
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 بة والعنوان ل مكتب في نظام اإلشراف األكاديمي ليتمك  الط( اإلرشاد الطاليي/ اإلشراف األكاديمي)يمك  ادخال ساعات 

:م  التواصل من المشرف وولك يإتباع الخطوات التالية

2
تسجيل الدخول 

يمعرف المستخدم 
وك مة المرور

1

–بساب عضو هيئة التدريس 
المشرف األكاديمي
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3

ادخال أوقات ساعات 
اإلشراف األكاديمية

4

6

8

7ادخال عنوان المكتب

5تةديد الفقل الدراسي
إلضافة وقت آخر

–بساب عضو هيئة التدريس 
المشرف األكاديمي
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تواصل من في نظام اإلشراف األكاديمي ليتمك  الط بة م  ال( أرقام التواصل –البريد اإللكتروني ) كما يمك  تةديث ييانات 

:المشرف وولك يإتباع الخطوات التالية

2
تسجيل الدخول 

يمعرف المستخدم 
وك مة المرور

1

–بساب عضو هيئة التدريس 
المشرف األكاديمي
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3
لتعديل وتةديث 
البريد اإللكتروني

لتعديل وتةديث 
رقم التواصل

6

إلضافة رقم 
التواصل

إلضافة البريد 
اإللكتروني

4
5

/  اختيار النوع 
برم اامعي

ادخال رقم الهات  
ل مكتب يشكل كامل

(013333…..) 54



دليل استخدام الخدمة من حساب–نظام اإلشراف األكاديمي

الطلبة تقوم فكرة نظام اإلشراف األكاديمي على استخراج قوائم 

لى إالموشكين على التعثر في الفصل الدراسي السابق وتوجيهها 

المشرف األكاديمي في نظام سجالت الطالب لتقديم الدعم الالزم

وإرشادهم و االهتمام بهم و متابعتهم لرفع مستواهم العلميلهم

و مساعدتهم في التغلب علي ما يواجهونه من عقبات

المرشد الجامعي❖

دعم التعلممركز ❖
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تسجيل الدخول الى نظام سجالت الطالب

–بساب المرشد األكاديمي 
دعم التع م
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للوصول الى قائمة اإلشراف األكاديمي

–بساب المرشد األكاديمي 
دعم التع م
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طالع عليها ومتابعتها وإعادة توجيههاقائمة بطلبات اإلشراف األكاديمي لإل

إلنشاء طلبات اإلشراف األكاديمي الفردية

عثرر الموشركين علرى التالطلبرة تقوم فكررة نظرام اإلشرراف األكراديمي علرى اسرتخراج قروائم 
ب لى المشرف األكاديمي في نظام سجالت الطرالإفي الفصل الدراسي السابق وتوجيهها 

لتقديم الدعم الالزم لهم

–بساب المرشد األكاديمي 
دعم التع م
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لالطالع عليها وإعادة توجيههاطلبات اإلشراف األكاديمي قائمة 

على يمين الطلبمالحظة اإلرشاد الموجودة يقونة ألى أي طلب باختيار إيمكن الوصول 

2

3

1

–بساب المرشد األكاديمي 
دعم التع م
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تحديث مالحظة في حالة الحاجة لمعالجة الطلب وإعادة توجيههأيقونة يتم اختيار 

1

2

–بساب المرشد األكاديمي 
دعم التع م
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لى جهة أخرى حسب القائمة المنسدلةإتحديث مالحظة يمكن إضافة التعليقات وتحميل الملفات وإعادة توجيه الطلب أيقونة ختيار ابعد 

1

2

3

–بساب المرشد األكاديمي 
دعم التع م
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 بة والعنوان ل مكتب في نظام اإلشراف األكاديمي ليتمك  الط( اإلرشاد الطاليي/ اإلشراف األكاديمي)يمك  ادخال ساعات 

:م  التواصل من المرشد وولك يإتباع الخطوات التالية

2
تسجيل الدخول 

يمعرف المستخدم 
وك مة المرور

1

–بساب المرشد األكاديمي 
دعم التع م
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3

ادخال أوقات ساعات 
اإلشراف األكاديمية

4

6

8

7ادخال عنوان المكتب

5تةديد الفقل الدراسي
إلضافة وقت آخر

–بساب المرشد األكاديمي 
دعم التع م

63



ل من المرشد في نظام اإلشراف األكاديمي ليتمك  الط بة م  التواص( أرقام التواصل –البريد اإللكتروني ) كما يمك  تةديث البيانات 

:وولك يإتباع الخطوات التالية

2
تسجيل الدخول 

يمعرف المستخدم 
وك مة المرور

1

–بساب المرشد األكاديمي 
دعم التع م
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3
لتعديل وتةديث 
البريد اإللكتروني

لتعديل وتةديث 
رقم التواصل

6

إلضافة رقم 
التواصل

إلضافة البريد 
اإللكتروني

4
5

/  اختيار النوع 
برم اامعي

ادخال رقم الهات  
ل مكتب يشكل كامل

(013333…..)

–بساب المرشد األكاديمي 
دعم التع م
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الطالب❖

دليل استخدام الخدمة م  بساب–نظام اإلشراف األكاديمي

66



تسجيل الدخول الى نظام سجالت الطالب

بساب الطالب

67



ل وصول الى قائمة اإلشراف األكاديمي

بساب الطالب

68



طالع ع يها ومتايعتها وإعادة توايههاقائمة يط بات اإلشراف األكاديمي لإل

إلى المشرف األكاديميإلنشا  ط بات اإلشراف األكاديمي

ي الموشييكي  ع ييى التعثيير فييالط بيية ت ييوم فكييرة نظييام اإلشييراف األكيياديمي ع ييى اسييتخراج قييوائم 
م ليى المشيرف األكياديمي فيي نظيام سيجالت الطيالب لت يديإالفقل الدراسي السايم وتوايهها 

الدعم الالزم لهم 

الطالب

بساب الطالب
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ط بات اإلشراف األكاديمي تظهر هنا

ي ونة المواودة ع ى يمي  الط بختيار األالى أي ط ب يإيمك  الوصول 

2

1

3

بساب الطالب
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يمك  ل طالب االطالع ع ى مالبظات اإلشراف

1

بساب الطالب
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يمك  ل ط بة في بالة الةااة الى اإلشراف االكاديمي الت دم يط ب إلى المشرف األكاديمي

2

1
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تعبئة النمودج أدناا م  خالل توضيح بااة الطالب إلى اإلشراف األكاديمي

5

إضافة االستفسار من امكانية إرفاي م فات

4

3
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ت المرشد الطاليي وأوقات ساعات اإلشراف األكاديمية يإتباع الخطوا/ يمك  ل طالب االطالع ع ى ييانات المشرف االكاديمي

:التالية

تسجيل الدخول 
يمعرف المستخدم 

وك مة المرور

1

2
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34

5
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ستظهر قائمة يالمشرف األكاديمي  
والمرشدي  الطالييي  ويمك  اختيار 

المرشد م  ال ائمة  / المشرف 
لالطالع ع ى ييانات التواصل كما هو 

موضح أدناا

6
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