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 مقدمة

األكاديمي الركيزة األولى التي يعتمد ضليها نظام الساضات املعتمدة وهو ال يقتصر في  االشرافُيعد       

 الطلبةوظائفه ضلى التعريف بالخطة الدياسية ومقرياتها فقط، بل يتعداها إلى توثيق العالبة بين 

يهدف هذا  املتوخاة م  العملية التربوية.وأضااء هيةة التديس  م  جانب آخر، بما يحقق األهداف 

الدليل تحديد جوانب ضملية اإلشراف األكاديمي ويحدد مهام و أدواي الطالب واملشرفين في هذه 

العملية. كما يقدم الدليل تعريفا بعدد م  اللوائح و األننظمة األكاديمةي التي يتوجب ضلى املشرف 

  كل املناسب .والطالب التعرف ضليها لتوجيه الطالب بالش
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 األكاديمي االشرافأهداف وحدة 

 بنظام الساضات املعتمدة.  الطلبةتعريف  .1

 في اختياي املقريات في بداية كل فصل دياس ي وبما يتناسب مع بدياتهم ونتائجهم . الطلبةمساضدة  .4

 م.ونصحهم أثناء مسيرتهم التعليمية بالكلية منذ التحابهم بالكلية وحتى تخرجه الطلبةمتابعة  .3

 .املرشد الجامعيالعلمي بالتعاون مع املنذيي  أكاديمًيا م  أجل يفع مستواهم  الطلبةاللقاء املنتظم مع  .2

 التي تؤدي إلى تعثرهم دياسًيا.  الطلبةالتعرف ضلى مشكالت  .5

 ية.االشرافين األكاديميين في تنفيذ مهامهم املشرفمتابعة  .6

 

 األكاديمي االشرافمهام وحدة 

  وتنفيذها األكاديمي بالكلية شرافوضع خطة لل. 

  ين األكاديميين ونشر بوائم األسماء ضلى لوحات اإلضالن بالكلية.املشرفتوزسع طالب الكلية ضلى 

  ين األكاديميين.املشرفاألكاديمي والتواصل مع  االشرافبأهمية  الطلبةنشر الوعي لدى 

 .تقديم الدضم الفني واملهايي للمرشدي  األكاديميين 

  األكاديمي بالكلية. االشرافم  خالل أسابيع  ةالطلبدضم 

  األكاديمية والسعي لحلها بالتنسيق مع سعادة وكيل الكلية للشؤون األكاديمية. الطلبةالنظر في شكاوى 

  ( أسابيع أو حسب ما يستجد م  تقايير وذلك 3األكاديمي كل ) االشرافاالجتماع الدويي ألضااء وحدة

 ين األكاديميين.املشرفم  ملنابشة التقايير املرفوضة 

 .تقديم تقايير دويية لسعادة وكيل الكلية للشؤون األكاديمية ض  أضمال الوحدة وإنجازاتها 
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 األكاديمي االشرافالشائعة في صطلحات الم

 السنة الدياسية :

 فصالن دياسيان وفصل صيفي إن وجد.

 الفصل الدياس ي:

َدي  
ُ
س ضلى مداها املقريات الدياسية ، وال تدخل م  ضمنها فترتا مدة زمنية ال تقل ض  خمسة ضشر أسبوًضا ت

 التسجيل واالختبايات النهائية.

 الفصل الصيفي:

مدة زمنية ال تزيد ضلى ثمانية أسابيع وال تدخل م  ضمنها فترتا التسجيل واالختبايات النهائية ، وتااضف خاللها 

 املدة املخصصة لكل مقري.

 املستوى الدياس ي:

ا للخطط الدياسية املعتمدة.هو الدال 
ً
 ضلى املرحلة الدياسية، وفق

 الخطة الدياسية:

هي مجموضة املقريات الدياسية اإلجبايية، االختيايية والحرة، والتي تشكل م  مجموع وحداتها متطلبات التخرج التي 

 اجتيازها بنجاح للحصول ضلى الديجة العلمية في التخصص املحدد. /ـةالطالبيجب ضلى 

 ري الدياس ي:املق

مادة دياسية ضم  الخطة الدياسية املعتمدة في كل تخصص )برنامج( ويكون لكل مقري يبم ويمز واسم ووصف 

مفصل ملفرداته يميزه م  حيث املحتوى، واملستوى ضّما سواه م  مقريات، وملف خاص يحتفظ به القسم لغرض 

 متطلب أو متطلبات سابقة أو متزامنة معه. املتابعة والتقييم والتطوير. ويجوز أن يكون لبعض املقريات

 الوحدة الدياسية:

املحاضرة النظرية األسبوضية التي ال تقل مدتها ض  خمسين دبيقة، أو الديس السريري الذي ال تقل مدته ض  

 خمسين دبيقة، أو الديس العملي أو امليداني الذي ال تقل مدته ض  مائة دبيقة.
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 اإلنذاي األكاديمي:

الذي يوجه للطالب بسبب انخفاض معدله التراكمي ض  الحد األدنى املوضح في الئحة الدياسة واالختبايات اإلشعاي 

 للمرحلة الجامعية بجامعة الدمام.

 ديجة األضمال الفصلية:

خالل فصل دياس ي م  اختبايات وبحوث وأنشطة تعليمية  /ـةالطالبالديجة املمنوحة لألضمال التي تبين تحصيل 

 قري الدياس ي.تتصل بامل

 االختباي النهائي:

 اختباي في املقري يعقد مرة واحدة في نهاية الفصل الدياس ي.

 ديجة االختباي النهائي:

 في كل مقري في االختباي النهائي للفصل الدياس ي. /ـةالطالبالديجة التي يحصل ضليها 

 الديجة النهائية:

ا إليها ديجة االخ
ً
 تباي النهائي لكل مقري وتحسب الديجة م  مائة.مجموع ديجات األضمال الفصلية مااف

 التقدير:

 في أي مقري. /ـةالطالبوصف للنسبة املةوية أو الرمز األبجدي للديجة النهائية التي حصل ضليها 

 تقدير غير مكتمل:

ا لكل مقري يتعذي ضلى 
ً
جل استكمال متطلباته في املوضد املحدد، ويرمز له في الس/ـة الطالبتقدير يرصد مؤبت

 . (IC)األكاديمي بالحرف )ل( أو 

 تقدير مستمر:

ا لكل مقري تقتض ي طبيعة دياسته أكثر م  فصل دياس ي الستكماله، ويرمز له بالرمز )م( أو 
ً
 . (IP)تقدير يرصد مؤبت
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 املعدل الفصلي:

ت التي ديسها ضلى مجموع الوحدات املقرية لجميع املقريا الطالب/ـةحاصل بسمة مجموع النقاط التي حصل ضليها 

في أي فصل دياس ي، وتحسب النقاط بارب الوحدة املقرية في وزن التقدير الذي حصل ضليه في كل مقري ديسه 

 .الطالب/ـة

 املعدل التراكمي:

في جميع املقريات التي ديسها منذ التحابه بالجامعة ضلى  الطالب/ـةحاصل بسمة مجموع النقاط التي حصل ضليها 

 ية لتلك املقريات.مجموع الوحدات املقر 

 التقدير العام:

 وصف مستوى التحصيل العلمي للطالب خالل مدة دياسته الجامعية.

 السجل األكاديمي:

 اسم كلية  الطالب/ـةوثيقة يسمية تبين وضع 
ً
وتخصصه وحالته الدياسية وتقديراته فيها  الطالب/ـةالدياس ي شامال

 كمي واإلنذايات األكاديمية إن وجدت.واملعدل الفصلي أو املعدل السنوي واملعدل الترا

 األكاديمي: املشرف

 وتوجيهه ومتابعته أثناء دياسته بالجامعة. الطالب/ـةضاو هيةة التديس  وم  في حكمه املكلف باإلشراف ضلى 

 االنقطاع:

سة أي مقريات دياسية في فصل دياس ي أو سنة دياسية دون حصوله ضلى إذن بتأجيل الديا الطالب/ـةضدم تسجيل 

 ، وال تحتسب ضم  املدة النظامية للتخرج.

 تأجيل الدياسة:

أي مقريات دياسية في الفصل الدياس ي/ السنة الدياسية املراد تأجيل الدياسة فيه بطلب  الطالب/ـةضدم تسجيل 

 وال تحتسب فترة التأجيل ضم  املدة النظامية للتخرج. الطالب/ـةم  

 االضتذاي ض  الدياسة:

الدياسة للفصل الدياس ي أو السنة الدياسية التي سجل فيها مقريات مع احتساب فترة  لب/ـةالطاضدم مواصلة 

 االضتذاي ضم  املدة النظامية للتخرج.
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 طي القيد:

 بالجامعة سواء كان ض  طريق الفصل أو االنسحاب أو االنقطاع. الطالب/ـةإنهاء ضالبة 

 الفصل الصيفي:

  تدخل م  ضمنها فترة االختبايات النهائية.مدة زمنية ال تقل ض  سبعة أسابيع وال 

 املحروم: الطالب/ـة

م  يحرم م  دخول االختباي النهائي بسبب تدني نسبة حاويه املحاضرات ض  الحد األدنى املطلوب حسب القواضد 

 التنفيذية للمواد م  التاسعة وحتى الرابعة ضشر.

 ديجة األضمال الفصلية:

خالل الفصل الدياس ي م  اختبايات وبحوث وأنشطة  الطالب/ـةتبين تحصيل  الديجة املمنوحة لألضمال التي

 تعليمية تتصل باملقري الدياس ي.

 االختباي النهائي:

 اختباي في املقري  يعقد مرة واحدة في نهاية الفصل الدياس ي.

 ديجة االختباي النهائي:

 ي للفصل الدياس ي.في كل مقري في االختباي النهائ الطالب/ـةالديجة التي يحصل ضليها 

 الديجة النهائية:

ا إليها ديجة االختباي النهائي لكل مقري وتحسب الديجة م  مائة.
ً
 مجموع الديجات الفصلية مااف

 التقدير:

 في أي مقري. الطالب/ـةوصف للنسبة املةوية أو الرمز األبجدي للديجة النهائية التي حصل ضليها 
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 املعدل الفصلي:

ضلى مجموع الوحدات املقرية لجميع املقريات التي ديسها  الطالب/ـةاط التي حصل ضليها حاصل بسمة مجموع النق

في أي فصل دياس ي وتحتسب النقاط بارب الوحدة املقرية في وزن التقدير الذي حصل ضليه في كل مقري ديسه 

 .الطالب/ـة

 املعدل التراكمي:

موع املقريات التي ديسها منذ التحابه بالجامعة في مج الطالب/ـةحاصل بسمة مجموع النقاط التي حصل ضليها 

 ضلى مجموع الوحدات املقرية لتلك املقريات.

 التقدير العام:

 وصف مستوى التحصيل العلمي للطالب خالل مدة دياسته.

 السجل الدياس ي:

كما يبين  بتسلسل الفصول والتقديرات التي أحرزها في هذه املقريات الطلبةهو كشف يبين املقريات التي ديسها 

 الكشف املعدل الفصلي والتراكمي في كل فصل دياس ي.

 متطلبات الجامعة:

 مجموضة املواد الدياسية التي تقر الجامعة تديسسها لجميع طالبها ، وهي مواد تتفق وأهداف الجامعة.

 متطلبات الكلية:

وذلك لتوفير باضدة أساسية  مجموضة املواد الدياسية التي يديسها جميع طالب الكلية ضلى اختالف تخصصاتهم ،

 م  الثقافة واملعلومات لهم.

 متطلبات التخصص:

وتشكل مجموضة املواد الدياسية التي تنتمي إلي حقل واحد م  حقول العلوم واملعرفة اإلنسانية ، وينفرد بدياستها 

 طالب التخصص الواحد في الكلية
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 السحب واإلضافة:

 .واضيد معينة ملقري أو اكثر وتتم خالل األسبوع األول م  الفصل الدياس يضملية حذف أو إضافة أو تغيير شعب أو م

  حقيبة املر شد األكاديمي :

األكاديمي ويحوي هذا امللف جميع متطلبات  املشرفتام بداخلها ملف لكل طالب في املجموضة التي يشرف ضليها 

 األكاديمي للطالب خالل خطته الدياسية . االشراف

 كاديمي: األ الطالب/ـةملف 

في خطته الدياسية م  نماذج إيشادية  الطالب/ـةو سيرته الذاتية وكل ما يتطلبه  الطالب/ـةملف يحوي بيانات 

 األكاديمي للطالب. املشرفبالنظام حتى تخرجه ، ويحفظ هذا امللف لدى  الطالب/ـةأكاديمية وتعليمية منذ التحاق 

 األكاديمي الجمعي:  االشراف

األكاديمي وطالب مجموضته ، لتقديم خدمة إيشادية أكاديمية تعليمية لهم يتم ضقده  املشرفلقاء جماعي يام 

 األكاديمي. االشرافخالل اليوم الدياس ي وفق خطة زمنية وبرنامج هادف يعده مركز 

 

 العبء الدياس ي للطالب:

حد األضلى واألدنى للعبء مجموع الوحدات الدياسية التي يسمح للطالب التسجيل فيها في فصل دياس ي ويتحدد ال

 الدياس ي حسب القواضد التنفيذية للجامعة.

 الحد األدنى للعبء الدياس ي:

( وحدة دياسية 14خالل الفصل الدياس ي بما ال يقل ض  ) الطالب/ـةهو ضدد الوحدات الدياسية التي يسجلها 

 للنظام الفصلي .

 الحد األضلى للعبء الدياس ي:

خالل الفصل الدياس ي حسب ما تقتايه  الطالب/ـةت الدياسية التي يسجلها هو )الحد األبص ى م  ( الوحدا

 الفقرة يابًعا م  القواضد التنفيذية للمواد م  خامًسا وحتى سابًعا.
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( 14وُيربط الحد األضلى للعبء الدياس ي للطالب وفق معدله التراكمي شريطة استيفائه الحد األدنى للعبء الدياس ي )

 لي:ما أمك  ذلك وفق التا

 ضدد الوحدات الدياس ي
 املعدل التراكمي

 للنظام الفصلي للنظام السنوي 

 تحت اإلنذاي األكاديمي وحدة كحد أبص ى 14 وحدة كحد أبص ى 42

 4.5إلى أبل م   4م   وحدة كحد أبص ى 15 وحدة كحد أبص ى 45

 2إلى أبل م   4.5م   حسب املحدد في الخطة حسب املحدد في الخطة

 فأكثر 2م   وحدة كحد أبص ى 43 أبص ىوحدة كحد  22

وحدات للطالب املتوبع تخرجهم في ذلك  5ولعميد الكلية أو م  يفوضه االستثناء م  ضدد الوحدات )في حدود 

 وحدات للطالب في البرامج التي تشمل مقريات ذات وحدات كبيرة(. 3الفصل وفيما ال يزيد ض  
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 األكاديمي المشرفخطوات بناء فريق 

 األكاديمي ضلى بائمة طالبه م  مكتب التسجيل أو الكلية/ القسم. املشرف يحصل-1

 األكاديمي بطالبه؛ ليتعرف بنفسه ضليهم ويبني ضالبة طيبة معهم. املشرفيجتمع  -4

 يخبرهم أن ضمله هو تقديم العون واملساضدة لهم. -3

 األكاديمي ومزاياه. االشرافيعرض لهم إيجابيات نظام  -2

 ي.االشرافهم األوياق واملطبوضات التعريفية بالنظام يوزع ضلي -5

 يطلب منهم معرفة أيبام تسجيلهم. -6

 تشدد ضلى أهمية الحاوي واالناباط في املحاضرات أثناء الدياسة.-7

 يعرض لهم خطته للعمل معهم. -8

( ية ويوضح لهم أهمية تواصلهم معهاالشرافيعل  لهم ساضاته  -9
ً
 .)ساضتان اسبوضيا

 جيب ضلى استفساياتهم ويرحب بزيايتهم.ي -12

 بنظام الدياسة) مقريات / الساضات املعتمدة(. الطلبةيعرف  -11

 يوضح لهم أهمية بناء العالبة الجامعية السليمة بينهم وبين أضااء هيةة التديس . -14

مي في التخصص الذي األكادي املشرففي تفهم طبيعة الدياسة بالكلية واالستناية برأي  الطالب/ـة مساضدة -13

 .الطالب/ـةيتناسب وإمكانات 

 بأول مما يقلل م  حاالت اإلخفاق ويزيد انتماء  الطالب/ـةمساضدة  -12
ً
 الطالب/ـةفي حل مشكالته الدياسية أوال

 للكلية.

خصوًصا مواضيد التسجيل والحذف  الطلبةاملعرفة الدبيقة بالتقويم الزمني للعام الدياس ي وضرضه ضلى  -15

 ضافة.واإل 

 ضلى املشايكة في األنشطة الطالبية بالكلية والجامعة. الطلبةتشجيع  -16

 تخطيط الجدول الدياس ي للطالب ويصد ومتابعة التقدم الدياس ي للطالب. -17

 للشعبة ذاتها التي تم التسجيل فيها. الطالب/ـةالتأكد م  حاوي  -18
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 المهام اإلجرائية للمرشد األكاديمي

 األكاديمي للطالب: شرافاال تجهيز ملف  -1

وشعبته ويبمه األكاديمي ويزود  الطالب/ـةوسسجل ضليه اسم  /ـةضلى كل مرشد أن يجهز ملف لكل طالب

 األكاديمي امللف باألوياق الالزمة باستمراي، وأهم محتويات امللف: املشرف

 الشخصية. الطالب/ـةنسخة م  بيانات  -

 اس ي.للفصل الدي  الطالب/ـةنسخة م  جدول تسجيل  -

 الدياس ي. الطالب/ـةكشف ملتابعة سير  -

 نسخة م  السجل األكاديمي للطالب. -

 نسخة م  أوياق الحذف واإلضافة للمقريات الدياسية للطالب. -

 .الطالب/ـةنسخة م  أي إبراي ُيتخذ بحق  -

 

 م  املقريات الدياسية: الطلبةإضداد إحصائية احتياج  -4

 م  مكتب التسجيل. ضلى موضد التسجيل املبدئي املشرفأن يحصل -

 م  املقريات. الطلبةيعد نموذًجا إحصائًيا لحصر احتياج  -

 يجتمع بطالبه ويحدد معهم االحتياج وفق خطتهم الدياسية. -

 يمأل نموذج االحتياج ويرسله ملكتب التسجيل. -

 

 اإلشراف ضلى ضملية الحذف واإلضافة:  – 3

 ويتعرف ضلى مبرياتهم.األكاديمي طالبه في أسباب الحذف  املشرفينابش  -

 لتعويض املقري املحذوف بإضافة مقري آخر. الطالب/ـةيوجه  -

 بعد الحذف واإلضافة. الطالب/ـةيتأكد م  نظامية ضدد ساضات  -
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 املتأخر دياسًيا وتوجيهه: الطالب/ـةإيشاد -2

 آليه االتصال بطالبه ضند الحاجة. املشرفياع  -

 .لطلبةاإنذايات الغياب لشؤون  الطالب/ـةيسلم  -

 املتأخري  دياسًيا. الطلبةيعد بائمة ب -

 املتعثري . الطلبةيحدد اجتماًضا مع  -

 بتأثير تأخرهم الدياس ي ضلى مستقبلهم. الطلبةيقنع  -

 يشايكهم في وضع خطة ملعالجة ذلك بالتنسيق مع إداية الكلية. -

 

 ية بالكلية:االشرافالتواصل والتنسيق مع وحدة الخدمات -5

الذي يعاني م  مشكلة نفسية أو اجتماضية إلى وحدة الخدمات  الطالب/ـةيمي تحويل األكاد املشرفضلى  -

 ية مع مراضاة السرية التامة .االشراف

النفس ي في األضمال التي تحتاج إلى برامج إيشادية أو ضالجية إذا تطلب األمر ذلك  املشرفاالشتراك مع  -

 .الطالب/ـةحرًصا ضلى مصلحة 

 

 األكاديمي يحتوي ضلى اآلتي: فاملشر تجهيز ملف خاص ب-6

 األكاديمي، شعاي مجموضته، ضدد طالبه. املشرفاسم  -

 األكاديمي. االشرافمعلومات ض   -

 وشعبهم وأيبامهم األكاديمية. الطلبةأسماء  -

 .الطلبةكشف حاوي وغياب  -

 .االشرافالخطة الزمنية لبرنامج  -

 .الطلبةخطة برنامج البكالوييوس الخاص ب -

 جماضية.نماذج اللقاءات ال -

 نماذج اللقاءات الفردية. -

فذ مع  -
ُ
 .الطلبةنسخة م  أي برنامج ن
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 الطلبةاألكاديمي و المشرفطرق التواصل بين 

 الساضات املكتبية.-

 البريد اإللكتروني.-

 اللقاءات الفردية.-

 اللقاءات الجماضية.-
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 مجاالت اإلحالة من قبل أعضاء هيئة التدريس 

 للمرشد األكاديمي

للمرشد األكاديمي  الطالب/ـةهذا الدليل بعض األمثلة التي يمك  ألضااء هيةة التديس  أن يحول ضلى أثرها يوضح 

 وهي:

 

 

 األكاديمي. الطالب/ـةتراجع ملحوظ في أداء -

 ومشايكاته. الطالب/ـةالت حاوي انخفاض معد-

 للحصول ضلى فرص إضافية ألداء الواجبات. الطالب/ـةطلبات متكرية م  -

 صعوبة في التركيز أثناء املحاضرة أو األداء في االختبايات.-

 بالرغبة في ترك الدياسة أو التحويل م  التخصص. الطالب/ـةتصريح -

 صه.انخفاض دافعية الطالب وتقديره لذاته وتخص -

 

املجال 

ألكاديميا  

 أو يد فعل. الطالب/ـةالغاب املبالغ فيه كسلوك مباشر م  -

ا. الطالب/ـةام بأنشطة كان يهتم بها االنعزال وفقدان االهتم-
ً
 مسبق

 االضتداء ضلى اآلخري .-

 اضطراب في التفكير.-

 القلق.و  فرط النشاط-

كموت أحد أفراد األسرة ، أو طالق الوالدي  أو  الطالب/ـةالتغيرات املؤملة في حياة -

 انفصالهما.

 

 

 

 السلوك

 تراجع حاد في العناية بالنظافة الشخصية أو امللب .-

 وجود جروح، أو كدمات، أو حروق في الجسم.-

 زيادة أو نقص حاد في الوزن.-

 انتفاخ العينين أو احمرايهما.-

 مزاج مكتئب.-

 

 

 املظهر
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في عملية  الطلبةعلى نظام سجالت  المشرفدور 

 التسجيل

 

ستويات يتيح النظام للمرشدي  األكاديميين االطالع ضلى بيانات طالبهم ومتابعة تسجيلهم وبيانات الدياسة وامل

ين. ملعلومات أكثر يرجى االطالع ضلى املشرفواملواد املنجزة واملتبقية ويمك  الوصول لهذه املعلومات م  خالل مركز 

 . 49دليل ضاو هيةة التديس  لنظام سجالت الطالب صفحة 

 

 األكاديمي االشراففي عملية  الطالب/ـة دور

صة بالكلية ض  طريق موبع الكلية اإللكتروني، أو البريد مسؤولية متابعة اإلضالنات الخا الطالب/ـةيتحمل  -

 اإللكتروني أو لوحات اإلضالن اإللكترونية أو العادية بالكلية.

املسؤولية ض  أداؤه األكاديمي واالطالع ضلى السجل األكاديمي في النظام اإللكتروني، حيث أن  الطالب/ـةيتحمل -

 م  أي مسؤولية. الطالب/ـةالصعوبات وال يعفي األكاديمي آليه للمساضدة وتذليل  االشراف

بكافة  املشرفاألكاديمي في األوبات املحددة، وتزويد  املشرفحاوي االجتماضات الدويية مع  الطالب/ـةضلى -

 املعلومات الصحيحة ض  األداء األكاديمي، واالستفساي ض  كل الجوانب التي يرى فيها غموًضا.

 ياس ي واملواضيد التي تختص بالتأجيل واالضتذاي.اإلملام بتفاصيل التقويم الد-

 األنشطة(.-الدويات-االستفادة م  مرافق الجامعة وخدماتها املتنوضة)املكتبات-
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 األكاديمي االشرافدور القسم في عملية 

 األكاديمي. االشرافمتابعة ضمل أضااء القسم في ضملية  -

 دية( للوحدة.)اللقاءات الجمعية والفر  االشرافمتابعة تسليم ملف  -

األكاديمي لكل طالب مسؤول ضنه للوحدة  االشرافيقوم ضاو هيةة التديس  بتسليم نسخة م  ملف  -

 بنهاية كل فصل دياس ي .

األكاديمي للطالب املكلف  املشرفيلتزم ضاو هيةة التديس  طوال فترة ضمله بالكلية بالقيام بمهام  -

 بمتابعتهم حتى تخرجهم.

لعاو هيةة  الطلبةاألكاديمي بترشيح مجموضة م   االشرافتقوم وحدة  الطلبةفي حال تخرج بعض  -

 ض  الذي  تخرجوا.
ً
 التديس  بديال
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 إرشادات خاصة بالتسجيل

القيام بها فصلًيا أثناء دياسته الجامعية تسجيل املقريات الدياسية خالل  الطالب/ـةم  أهم األموي التي يجب ضلى 

 ات الخاصة بتلك املرحلة:االشرافوفيما يلي بعض  الفترة املحددة للتسجيل,

األضرف باملواد التي يلزمه تسجيلها وأوبات املحاضرات التي تناسبه والحرص ضلى متابعة ومراجعة ما  الطالب/ـة-1

األكاديمي يقوم فقط بدوي  املشرفيعيق تسجيله، ومقاينة تلك املواد مع جدول االختباي النهائي تجنًبا للتعايض، و 

 .الطالب/ـةمليسر فيما يخص ا

 بأول -4
ً
 الطالب/ـةبد يعيق  –بغض النظر ض  مقريات التخصص -إن ضدم تسجيل مقريات املستويات الدنيا أوال

 ض  تسجيل بعض املقريات في املستويات العليا.

لوبت التأكد م  تسجيل املقريات بشكل صحيح م  خالل إنهاء التسجيل إلكترونًيا م  خالل النظام في ا-3

 املناسب.

االستفساي والدضم بشأن معوبات التسجيل م  خالل التواصل مع وحدة التسجيل ، أما طلب توسعة الشعبة في -2

م  التسجيل فيها فيتم بموافقة القسم ضلى الطلبات اإللكترونية الوايدة بعد  الطالب/ـةحالة إغالبها ببل تمك  

 األكاديمي. املشرفمع  الطالب/ـةتواصل 

التأكد م  جدول االختباي النهائي م  حيث اليوم والساضة فنسيان موضد االختباي ضذي غير مقبول  الطالب/ـة ضلى-5

 لتسجيل املقري ودياسته م  جديد. الطالب/ـةيعرض 

 م  تأكيد تسجيل املقريات يحرص بشدة ضلى ما يلي: الطالب/ـةبعد انتهاء -6

 ل املقريات املطلوبة.طباضة الجدول الدياس ي والتأكد م  صحة تسجي-أ

 ما يلي: التأكد م  تسجيل املقريات م  خالل صحة-ب

  بتسجيله. الطالب/ـةبقائمة أستاذ كل مقري بام  الطالب/ـةوجود اسم 

 .مطابقة يبم القاضة املوجود في الجدول مع يبم القاضة بقائمة أستاذ املقري 

 .الحاوي في القاضة الصحيحة للمقري 

 أستاذ كل مقري لتجنب الحرمان في نهاية الفصل الدياس ي لعدم تحقيق نسبة  االنتظام في الحاوي مع

 الحاوي.

  ( أو لديه مقريات م  مستوى أبل م  املستوى الذي يديسه 4أبل م  ) الطالب/ـةإذا كان معدل

 األكاديمي إلكترونًيا بالنظام ثم التسجيل. املشرفبمستويين فإنه يلزم تقديم طلب موافقة 

واد املسجلة بالجدول الدياس ي مع جدول االختباي النهائي والتأكد م  ضدم وجود تعايض في فترة االختباي مراجعة امل-ج

 وضدم وجود أكثر م  مقريي  بيوم واحد في االختبايات النهائية.
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  األعذار  والغياب

 بلت إذا فيها نهائيال االختباي دخول  م  حرمويُ  العملية، والديوس املحاضرات حاوي  املنتظم الطالب/ـة ضلى-1

 العملية والديوس املحاضرات م %( 85) ض  تقل أال ضلى الجامعة، مجل  يحددها التي النسبة ض  حاويه نسبة

 في ياسًبا الغياب بسبب االختباي دخول  م  ُحرم الذي الطالب/ـة وُسعد الدياس ي، الفصل خالل مقري  لكل املحددة

 (.DN) أو( ح) محروم تقدير له ويرصد املقري،

 ضذًيا بدم ما متى النهائي االختباي بدخول  للطالب والسماح الحرمان يفع يفوضه م  أو الكلية ملجل  يجوز  -4

 
ً
 .للمقري  املحددة العملية والديوس املحاضرات م %( 75) ض  الطالب/ـة حاوي  نسبة تقل أال شريطة مقبوال

 يقدم أن شريطة االختباي، بدخول  للطالب والسماح الحرمان يفع -استثناء– يفوضه م  أو الكلية ملجل  يجوز  -3 

 املحاضرات م %( 52) ض  تقل أال ضلى الحاوي  نسبة الجامعة مجل  ويحدد املجل ، يقبله ضذًيا الطالب/ـة

 .للمقري  املحددة العملية والديوس

 املقري  ذلك في قديرهت ويحسب االختباي، ذلك في صفًرا ديجته تكون  النهائي االختباي ض  يتغيب الذي الطالب/ـة-2

 .ضليها حصل التي الفصلية األضمال ديجات أساس ضلى

 في الكلية، ملجل  جاز بهري  لعذي الفصل مواد م  أي في النهائي االختباي حاوي  م  الطالب/ـة يتمك  لم إذا-5

  اختباًيا بإضطائه والسماح ضذيه ببول  القصوى، الاروية حاالت
ً
 الدياس ي الفصل نهاية تتجاوز  ال مدة خالل بديال

 .البديل االختباي أدائه بعد ضليه يحصل الذي التقدير وسعطى التالي،
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 آلية استالم األعذار والحرمان

 
ً
 : أضذاي الغياب خالل الفصلي الدياس ي:أوال

  لشؤون ض  طريق نظام سجالت الطالب وسسلم األصل املتغيب بالعذي  الطالب/ـةيتقدم

 .ابخالل أسبوع م  تاييخ الغي الطالب

  أن إن كام  خايجيا يجب أن يكون العذي املقدم أصلًيا أو مختوًما بصوية طبق األصل  و

 يصدق م  سفاية اململكة في بلد املستشفى الذي أصدي العذي  .

  
ُ
 ت

ُ
، بعد فرزها عرض بشكل دويي ضلى لجنة األضذايجمع األضذاي م  ببل أمين لجنة األضذاي وت

 ض  طريق برنامج األضذاي .

  
ُ
 فاصيل األضذاي والقراي املتخذ فيها في باضدة بيانات خاصة لدى أمين اللجنة.سجل تت

  ضلى أن بقراي اللجنة تجاه ضذيه )مقبول , مرفوض, طلب تقرير تفصيلي( الطالب/ـةبالغ إيتم ،

 يصل العذي التفصيلي خالل أسبوضين م  تاييخ طلبه .

 .يتم اضتماد الطلب إليكترونيا ضلى النظام 

  لجنة  ضبط السلوك الفرضية  إذا ثبت ضدم صحة  إلى  الطالب/ـةإحالة  ألضذاي للجنة ايحق

 العذي املقدم .

  ختباي فصلي اا ض  خطاب م  وكيل الكلية ألستاذ مقريه إذا كان متغيبً  الطالب/ـةيعطى

 ختباي له.إلضادة اال 

 لرئي   لطلبةاا وسسلم بائمة بنسب غياب إلكترونيً  الطلبةملقري مهمة تحاير ا يتولى أستاذ

 ختبايات العملية.سبوع م  اال أبسمه ببل 

  ض   الطالب/ـةتقل نسبة حاوي  بسببها كالتالي )ال الطالب/ـةتكون نسبة الغياب التي يحرم

 % مل  بدم ضذي مقبول(.75تقل نسبة الحاوي ض   % م  محاضرات املقري, ال85

 مة بكشوف الغياب النهائية للطالب.يرفع ِيؤساء األبسام لوكيل الكلية بائمة باملحرومين وبائ 

 سبوع االختبايات العملية.أفي بداية  هاملحرومين لدي الطلبةيعل  القسم بائمة ب 
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 ثانًيا: أضذاي الغياب ض  االختباي النهائي:

  بعذيه لوكيل الكلية للشؤون األكاديمية خالل أسبوع  م  تاييخ االختباي  الطالب/ـةيتقدم. 

  ضذاي.يرفع ضذيه للجنة األ 

 .ترفع توصية اللجنة م  خالل الوكيل ملجل  الكلية 

  والقسم املختص بنتيجة براي املجل . الطالب/ـةيبلغ الوكيل 

 

 :األضذاي التي يمك  ببولها بصفة ضامة تشمل 

 

 ُيمنح إوفاة أحد األبايب م  الديجة األولى ) -
ً
؛ شريطة إيفاق صوية م  شهادة يام(أبثالثة  اذن

 .يةالوفاة لوكيل الكل

 ُيمنح إوفاة أحد األبايب م  الديجة الثانية ) -
ً
؛ شريطة إيفاق صوية م  بيوم واحد فقط( اذن

 .شهادة الوفاة لوكيل الكلية

ح إم  أي مستشفى حكومي أو خاص )والدة للطالبات  قريرت -
َ
ْمن

ُ
 ت

ً
 بثالثة أسابيع(. اذن

 حاالت غياب الوعي )اإلغماء(  -
ً

منح اإلذن )يُ ب الجامعة موثقة م  طبيأثناء االختبايات كامال

 
ً
 (.في حالة نقله إليها تقرير املستشفىفي تقرير طبيب الكلية أو ا ملا هو مذكوي طبق

منح اإلذن طبقا ملا لى املستشفى أثناء االختبايات )يُ إفي حالة مرافقة أحد الوالدي  أو األوالد  -

 هو مذكوي بتقرير املستشفى(.

 مع يوم االختباي )يُ  ةي ومتطابقم  أي مستشفى حكوم ةمختوم ةمرضي شهادة -
ً
ا منح اإلذن طبق

  ملا هو مذكوي في تقرير املستشفى(.

 حاالت ايتفاع السكري في الدم أو اإلغماء  -
ً

 )يُ  أثناء الدخول لقاضة االختبايكامال
ً
ا منح اإلذن طبق

 (.أو طبيب الجامعة ملا هو مذكوي في تقرير املستشفى

قبل األضذاي الصادية ض  الجهات -
ُ
 الطبية الخاصة. ال ت

قبل ال 
ُ
األضذاي املقدمة ملراجعة يوتينية يمك  أن تتم في غير أوبات االختباياتت
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  التسجيل والحذف واإلضافة

:
ً
 تحدد ضمادة القبول والتسجيل التقويم الزمني لفترة التسجيل والحذف واإلضافة لكل فصل دياس ي. أوال

ل م  التسجيل لتعديل تسجيله بما يتناسب مع الخطة الدياسية تتاح الفرصة للطالب خالل األسبوع األو  ثانًيا:

 املعتمدة للكلية وفي حدود العبء الدياس ي املسموح به وم  لم يسجل خالل هذا األسبوع يدخل له مؤشر انقطاع. 

ا:
ً
 التسجيل للفصل الصيفي: ثالث

ضلى أن يكون ذلك خالل  يحدد مجل  الكلية املقريات التي ترغب الكلية في تقديمها في الفصل الصيفي (1

 خمسة أسابيع م  بداية الفصل الدياس ي الثاني.

يسمح للطالب بالحذف واإلضافة خالل فترة التسجيل حسب الخطة الزمنية لعمادة القبول والتسجيل مع  (4

( أضاله، ويمك  للطالب حذف مقري خالل األسبوع األول م  الدياسة بعد 4مراضاة ما تقتايه الفقرة )

 د الكلية أو م  يفوضه.موافقة ضمي

يسمح للطالب بحذف الفصل الصيفي بشكل كامل خالل األسابيع الثالثة األولى م  بداية الفصل بعد  (3

 موافقة ضميد الكلية أو م  يفوضه.

 الدراسة عن االعتذار

 الجهة لدى ل مقبو  بعذي تقدم إذا ياسًبا ُيعد أن دون  دياس ي فصل دياسة في االستمراي ض  االضتذاي للطالب يجوز  ( أ

 الجامعة، مجل  يقرها التي التنفيذية القواضد تحددها زمنية فترة خالل وذلك الجامعة مجل  يحددها التي

 .التخرج متطلبات إلنهاء الالزمة املدة م  الفصل هذا ويحتسب( w) أو( ع) تقدير للطالب ويرصد

 .الجامعة مجل  يقرها التي التنفيذية لقواضدا وفق الدياس ي الفصل في أكثر أو مقري  م  بعذي االنسحاب يجوز  ( ب
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 خطة التسجيل المقترحة

: بيانات الطالب:  
ً
 أوال

 ضدد الساضات املسموح بها املعدل املستوى  الربم األكاديمي اسم الطالب

     

: املقريات الدياسية م  املستوى )      ( فأبل والتي لم يتم االنتهاء منها:
ً
 ثانيا

 مالحظات توى املس املقري  م

21    

24    

23    

22    

: املقريات الدياسية التي سيتم تسجيلها )بناء ضلى املعدل( :
ً
 ثالثا

 مالحظات املستوى  املقري  م

21    

24    

23    

22    

25    

26    

: املقريات الدياسية  املتبقية م  املستوى )      ( فأبل:
ً
 يابعا

 ظاتمالح املستوى  املقري  م

21    

24    

23    

22    

 

 

في حالة لم يتمكن الطالب من التسجيل بناء على الخطة )الجدول الثالث( بإمكانه االستعانة بالمقررات الموجودة في الجدول 

 الرابع
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 نموذج الحذف واإلضافة للمقررات الدراسية

 الصيفي       الثاني         ولاأل  :الفصل الدراسي  :اسم الطالب

  في الفصل الحالي: عدد الساعات المسجلة  :الرقم الجامعي

  :المعدل التراكمي  :التخصص

  :البريد اإللكتروني  :رقم الجوال

 إضافة مقرر

رمز ورقم 

 المقرر
 مالحظات المسجل المبررات رقم الفصل اسم المقرر

   .محول ولم يتم إدخال المعادلة في النظام 

 .خريج ويحتاج للتسجيل في شعبة مغلقة 

 خريج ويحتاج تجاوز في عدد الساعات . 

خريج ويحتاج تجاوز متطلب سابق . 

طلب للتربية العملية.التسجيل بشعبة مغلقة لمقرر مت 

 . التسجيل بشعبة مغلقة لمقرر متطلب ألكثر من متطلب في مستويات أعلى 

.....................................................................................:أخرى 

 تم تنفيذ الطلب 

:الطلب مرفوض بسبب 

 . وجود تعارض 

 . الشعبة مغلقة 

 تيفاء الطلبات .عدم اس 

 يسمح  المعدل التراكمي ال. 

..........................................................:أخرى 

    

.محول ولم يتم إدخال المعادلة في النظام 

 .خريج ويحتاج للتسجيل في شعبة مغلقة 

 خريج ويحتاج تجاوز في عدد الساعات . 

قخريج ويحتاج تجاوز متطلب ساب . 

.التسجيل بشعبة مغلقة لمقرر متطلب للتربية العملية 

 . التسجيل بشعبة مغلقة لمقرر متطلب ألكثر من متطلب في مستويات أعلى 

.....................................................................................:أخرى 

 تم تنفيذ الطلب 

:الطلب مرفوض بسبب 

 . وجود تعارض 

 . الشعبة مغلقة 

 . عدم استيفاء الطلبات 

 يسمح  المعدل التراكمي ال. 

..........................................................:أخرى 

    

.محول ولم يتم إدخال المعادلة في النظام 

 .خريج ويحتاج للتسجيل في شعبة مغلقة 

 الساعات خريج ويحتاج تجاوز في عدد . 

خريج ويحتاج تجاوز متطلب سابق . 

.التسجيل بشعبة مغلقة لمقرر متطلب للتربية العملية 

 . التسجيل بشعبة مغلقة لمقرر متطلب ألكثر من متطلب في مستويات أعلى 

.....................................................................................:أخرى 

 تنفيذ الطلب تم 

:الطلب مرفوض بسبب 

 . وجود تعارض 

 . الشعبة مغلقة 

 . عدم استيفاء الطلبات 

 يسمح  المعدل التراكمي ال. 

..........................................................:أخرى 

 حذف مقرر
رقم الطلب 

 من النظام
 مالحظات المسجل المبررات رقم الفصل اسم المقرر

      تم تنفيذ الطلب 

:الطلب مرفوض بسبب 

 ساعة  14عدد الساعات بعد الحذف أقل من 

..................................................:أخرى 
      تم تنفيذ الطلب 

:الطلب مرفوض بسبب 

 ساعة  14عدد الساعات بعد الحذف أقل من 

..............................:أخرى.................... 

 ات المسجلة.استالم الطلب ال يعني تنفيذه ، ويجب على الطالب بعد تعبئة النموذج متابعة ) نظام سجالت الطالب ( واالطالع على المقررات وعدد الساع

 توقيع الطالب                    :

 التاريخ تسليم الطلب للمرشد:

رأي 

 األكاديمي بالقسم: شرافاالمنسق  غير موافق o موافق o المشرف

اسم 

 :المشرف
 التوقيع: 

 12تاريخ تقديم الطلب لمكتب التسجيل:       /     /       :     توقيعال

 خاص بوحدة القبول والتسجيل 

 

 12تاريخ تنفيذ الطلب :      /     /                           اسم المسجل :                                                             التوقيع :                           
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من غير الناطقين باللغة  برنامج تهيئة للطالب المبتعثين

  العربية

لهؤالء الطالب وهي  موجههكاديمي بالكلية بعقد برنامج ضمل يتكون م  ضدة ويش تدييبية األ االشرافتقوم وحدة 

 ضلى النحو التالي :

ضمـــــل لتهيةـــــة هـــــؤالء الطـــــالب نفســـــًيا واجتماضًيـــــا  وكيفيـــــة تعـــــاملهم مـــــع الحيـــــاة الجامعيـــــة ويشـــــة إبامـــــة  (1

 الجديدة.

راضـاة هـؤالء أثنـاء ضمليـة ملتوجيه خطاب م  سـعادة وكيـل الكليـة للشـؤون األكاديميـة لألبسـام العلميـة  (4

 التواصل معهم داخل القاضات الدياسية م  ببل أضااء هيةة التديس .

 ية ض  بواضد اللغة العربية .ويشة تدييبإبامة  (3

 ويشة تدييبية في كيفية التعامل مع نظام سجالت الطالب وكيفية التسجيل والحذف.إبامة  (2

 ويشة تدييبية ضلى نظام البالك بويد.إبامة  (5

كــــاديمي بالكليــــة لتوضيــــة هــــؤالء الطــــالب بالقواضــــد، األ االشــــرافجلســــة إيشــــادية مــــ  ببــــل وحــــدة ضقــــد  (6

 شة باململكة العربية السعودية.والقوانين، ونظام املعي

توزســـع هـــؤالء الطـــالب ضلـــى مرشـــدي  أكـــاديميين مـــ  أضاـــاء هيةـــة التـــديس  بالكليـــة ملتـــابعتهم وتـــوجيههم  (7

 التوجيه السليم.
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 األكاديمي المشرفخطة مقترحة لعمل 

س  أو مـ  فـي حكمهـم خطـة كـاديميين بالكليـة مـ  أضاـاء هيةـة التـدي ين األاملشـرفكاديمي ضلـى األ االشرافتقترح وحدة 

 العمل التالية للتعامل مع طالبهم املشرفين ضليهم.

 مالحظات املهام األسبوع الدياس ي م

4 
األسبوع األول والثاني م  

 بداية الفصل الدياس ي

وفق خطة متابعة تسجيل الطالب  -

 ) تعديلها أو اضتمادها (.التسجيل املقترحة 

متابعة حذف أو إضافة الطالب لبعض  -

 قريات الدياسية وفق املتغيرات.امل

 

 األسبوع السادس 3
األول مع الطالب  الجماعي ياالشرافضقد اللقاء 

 األكاديمي بالتواصل معهم املشرفيحدده 
 

 السابع األسبوع 2
مراجعة جداول االختبايات لطالبه للتأكد م  ضدم 

 وجود تعايض
 

  ضقد لقاءات فردية مع الطالب. األسبوع العاشر 5

 األسبوع الرابع ضشر 6
االجتماع بكل طالب ووضع خطة تسجيل مقترحة 

 للفصل القادم.
 

 طوال الفصل 7

متابعة الطالب وحاويهم,  اضتماد احاالتهم 

للشؤون األكاديمية, متابعة طلبات التأجيل 

 واالضتذاي لهم
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 تعليمات التسجيل

 فصول في نظام سجالت الطالب، باختياي املقريات يجب ضلى الطالب تسجيل املقريات بنفسه، م  خالل اداية ال

م  تأكيد التسجيل حسب املوضد املحدد لكل مستوى 
َ
ه االطالع ضلى خطة ، ووْضعها في ضربة التسوق، وِمْ  ث

ُ
وُيْمِكن

 .التسجيل م  خالل الصفحة الرئيسة ملوبع الجامعة 

 

 الحذف

 

 

 

 

 

 

 

 

 ي تسجيلها، بل يلزم تأكيد التسجيل.ملحوظة: وضع املقريات في ضربة التسوق اليعن 
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 ، يمكنك التواصل مع الدضم الفني ، لحّلِ املشكلة م  خالل خياي  في حال ضدم القدية ضلى الدخول ضلى النظام

 املساضدة.

 

  مقريات( : 
ً
يجب ضلى الطالب البدء بتسجيل املقريات األهم أوال

ويات املستويات األدنى , املقريات املطلوبة ملقريات املست

راجعة مرشدك األكاديمي لتحديد م  هنا ، يلزمك مالقادمة(، و 

 أولوياتك في التسجيل.

  يتحمل الطالب كامل املسؤولية، في حال ضدم بديته ضلى

م بطلب ويقي )نموذج الحذف واإلضافة(،ضلى أن يقوم الطالب  التسجيل خالل مدة التسجيل الذاتي؛فيمكنه التقدُّ

 ليمه ملوظف مكتب شؤون الطالب.باضتماده م  مرشده، ثم تس

  في حال التسجيل اليدوي فإن الطالب ملزم بماجعة شؤون الطالب ملعرفة حالة طلبه في اليوم التالي وملزم بمتابعة

 جدوله ضلى النظام خالل االسبوضين األولين م  الدياسة للتأكد م  تسجيل مواده وشعبه بشكل صحيح.

 ي ملستخدمي نظام االشرافالت الطالب،يمك  للطالب االطالع ضلى الدليل ملعلومات أكثر ض  التسجيل ونظام سج

 سجالت الطالب )دليل الطالب(، م  خالل الصفحة الرئيسة ملوبع الجامعة ضلى الرابط أدناه.

https://www.iau.edu.sa/sites/default/files/resources/ltlb_0.pdf 

https://www.iau.edu.sa/sites/default/files/resources/ltlb_0.pdf
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 المستوى والحالة األكاديمية

 

 المستوى الدراسي

 التقدم -حساب الطالب-الصفحة الرئيسية:ملعرفة الطالب املستوى والتقدم األكاديمي،ضليه اتباع الخطوات التالية

 األكاديمي.

 ساضات املكتسبة) التي اجتازها بنجاح(، ولي  يتم احتساب املستوى الدياس ي  للطالب ض  طريق ضدد ال : ملحوظة

 .بعدد الفصول التي تم دياستها

 لي  لديك  : في حال ضدم التزام الطالب بموضد تسجيله حسب املستوى الخاص به، ستظهر له الرسالة التالية

 غير مصرح لك بتسجيل خدمة ذاتية في الوبت الحالي. ) أو (موضد تسجيل صالح حالًيا،
 

 اديميةالحالة األك

  حالة الطالب. -املستوى األكاديمي  –أخرى  –خدمات الكترونية :نظام سجالت الطالب ملعرفة الحالة األكاديمية م 

 

 

 

 

 

 نشط في البرنامج

 : طلب إضادة بيد ببل بداية مدة تسجيل املقريات م  سجالت الطالب،  يجب تقديم

 -إضادة بيد بعد االنقطاع  –كاديمية حالة الطالب األ -خدمات الكترونية  -الخدمات الذاتية 

  إضافة بيمة جديدة )إضافة(.

 

 ويمكنك تسجيل املقريات مباشرة دون أي بيود.، للطالب املستمر و املؤجل واملعتذي 

املنقطع ض  

 الدياسة

https://sis.uod.edu.sa/psp/hcs9prd/?&cmd=login&errorCode=105&languageCd=ARA
https://sis.uod.edu.sa/psp/hcs9prd/?&cmd=login&errorCode=105&languageCd=ARA
https://admit.uod.edu.sa/pdfFiles/%D8%A3%D8%B9%D8%A7%D8%AF%D8%A9%20%D8%A7%D9%84%D9%82%D9%8A%D8%AF%20%D8%A8%D8%B9%D8%AF%20%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%86%D9%82%D8%B7%D8%A7%D8%B9.pdf
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 طلبات التسجيل

م بطلب الكتروني م  النظام نفسه، وذلك م  خالل الصفحة في حالة حاجة الطا لب ألي خدمة في التسجيل، ُيْمِكنه التقدُّ

 طلبات التسجيل ضلى النحو التالي : –الخدمات االلكترونية  –حساب الطالب -الرئيسية 

 

 

 

 

 كان

 

 

 

 

 

 

، ثم تسجيل 
ً
يجب ضلى الطالب الذي لديه مقري أو أكثر في مستويين أدنى م  مستواه الدياس ي تسجيلهم أوال

ب ضدم جدولة املقريات في ذلك الفصل( ضليه تقديم املقريات األخرى، وفي حال لم يتمك  م  تسجيلهم ) بسب

 طلب تسجيل.

 

ْمِك  للطالب الذي تجاوز املدة النظامية إلنهاء الدياسة ولم يتخر ج ، أن يتقدم بطلب السماح له بالتسجيل يُ 

 .لفصل دياس ي واحد

 
اس ي نفسه ( تقديم طلب في حال كانت الشعبة مغلقة، يمك  للطالب الخريج )املتوبع تخرُّجه في الفصل الدي 

للتسجيل في شعبة مغلقة. وفي حال كان الطالب غير خريج ، ضليه اختياي شعبة مفتوحة للتسجيل فيها، وضند 

 وجود تعايضات في جدوله ، ضليه إضادة ترتيب جدوله مرة أخرى؛ ليتمك  م  تسجيل املقريات املطلوبة. 

 
ِك  للطالب تسجيل مقريي  متعايضين في الوبت، وُسْسَمُح فقط للطالب الخريج بتقديم طلب ضند تعايض ال ُيمْ 

 )التطبيق امليداني في مديسة التدييب(. أحد مقرياته مع التربية العملية

 
قة ، وسيتم الرد ضليه بناء ضلى موافُيْمِك  للطالب تقديم طلب للتسجيل في مقري يتجاوز املتطلب السابق

 القسم املنفذ للمقري.

 
ُيْمِك  للطالب املتوبع تخرُّجه أن يتقدم بطلب تسجيل لخم  ساضات إضافية، كحد أبص ى لعدد الساضات 

 املسموح  بها حسب املستوى.

 

املقريات في مستويين 

أدنى م  مستواه 

 الدياس ي.
 تجاوز املدة الدياسية

 

 الشعبة مغلقة

 

 تعايض في الوبت

 

 تجاوز متطلب

 

 ساضات إضافية
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 ضوابط االنسحاب من مقرر 

الخدمات  –حساب الطالب -الصفحة الرئيسية اتباع الخطوات التالية إلكترونًيا:  لالنسحاب  م  مقري ، يلزم الطالب 

 إضافة بيمة جديدة . –نموذج االنسحاب م  مقري  –طلبات التسجيل  –االلكترونية 

 

 ضوابط االنسحاب :

به خالل املدة املحددة في التقويم الجامعي. -1
َ
ل
َ
م الطالب ط  أن ُيقّدِ

 ساضة. 14سجلة )املتبقية( بعد االنسحاب ض  أن ال تقل ضدد الساضات امل -4

 أن ال يكون انسحاب الطالب م  مقريات م  مستويين أبل م  مستواه الدياس ي . -3

 أن يلتزم الطالب بحاوي املحاضرات لحين اضتماد املوافقة ضلى طلب االنسحاب إلكترونًيا. -2

قة وكيل الكلية للشؤون األكاديمية املوافقة النهائية ضلى طلب االنسحاب م  مقري ،أصبحت مرتبطة بمواف -5

 فقط، ولي  أستاذ املقري .

 في حال تراجع الطالب ض  االنسحاب، يجب ضليه سرضة مراجعة مكتب شؤون الطالب إللغاء طلبه. -6

 

 

 

 



 
 

  ~ 34 ~ 

 

 األسئلة األكثر شيوًعا

 هل ُيْمِكُ  التحويل للكلية م  كليات أخرى أو التحويل م  الكلية لكليات أخرى؟

ْسمح للطالب بالتحويل منها. ُيْسَمُح للط
َ
الب بالتحويل بين كليات الجامعة مرة واحدة فقط، والكلية ت

ويخاع الطالب/بة في هذه الحالة لشروط الكلية التي يرغب بالتحويل إليها. وم  الجهة األخرى ، 

قبل الكلية الطالب املحولين م  كليات أخرى وفق شروط وضوابط محددة ، منها اجتياز املساي 
َ
 ت

 االنساني وحصول الطالب/بة ضلى معدل مرتفع واجتيازه للمقابلة الشخصية. 

 في حال ضدم بدية الطالب/بة ضلى الدياسة لظروف خاصة فماذا يجب ضليه أن يفعل؟

األكاديمي ووكالة الكلية للشؤون األكاديمية؛ لتنسيق الحل  املشرفيجب ضلى الطالب/بة مراجعة 

 ُيْمِكُ  للطالب تأجيل الدياسة أو االضتذاي ضنها. املناسب لوضع الطالب/بة؛ حيث

 كم ضدد الفصول الدياسية املسموح للطالب إنهاء البرنامج خاللها؟

 14وفق الالئحة النظامية، يجب أن ينهي الطالب/بة برنامجه خالل ثماِن فصول دياسية وبحد أبص ى 

حد أبص ى ضعف املدة األصلية فصال دياسيا، وملجل  الجامعة إضطاء فرصة استثنائية للطالب، ب

 دياسًيا(. 16املحددة للبرنامج )
ً

 فصال

َصُل فيها الطالب/بة م  الجامعة بسبب أكاديمي؟
ْ
 ما الحاالت التي ُيف

بان فصل الطالب/بة أكاديمًيا:  َسّبِ
ُ
حصول الطالب/بة ضلى ثالثة إنذايات  أوال هنالك حالتان بد ت

تجاوز الطالب/بة املدة النظامية إلتمام  وثانًيا,5.22م  4.22متتالية النخفاض معدله التراكمي ض  

 متطلبات البرنامج.

ى الطالب/بة إنذاًيا أكاديمًيا؟
َ
 متى ُيْعط

ى الطالب/بة إنذاًيا أكاديمًيا ،متى انخفض معدله التراكمي ض  الحد األدنى )
َ
 (.5.22م   4.22ُيْعط
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 ية أخرى ببل تحويله إلى كلية التربية؟هل تتم معادلة املقريات التي ديسها الطالب/بة في كل

 نعم ..  تتم معادلة املقريات في حال تحقق شرطين يئيسين: 
ً
أال تكون ضدد ساضات املقريالذي  أوال

أن تكون نسبة التشابه  ثانًياتمت دياسته أبل م  ساضات املقري الذي يرغب الطالب/بة بمعادلته. 

 %.75بين محتوى املقريي  ال تقل ض  

 طيع طالب الكلية دياسة مواد في كلية أخرى؟هل يست

ذ موافقة الشؤون األكاديمية بالكلية ببل 
ْ
نعم.. يستطيع الطالب/بة، إال أن  الطالب/بة ملزم بأخ

الراغب في إجراء زياية خايج  -دياسته؛ للتأكد م  إمكانية معادلة املقريات، حيث يحتاج الطالب/بة 

ذ املوافقة  -الكلية 
ْ
 ضلى املقريات التي يرغب في دياستها.  -أيًاا –أخ

 ْسَمُح للطالب بتسجيلها في الفصل الدياس ي؟ما الحد األضلى للساضات التي يُ 

د ضدد الساضات املسموح للطالب بتسجيلها في الفصل الدياس ي، بناًء ضلى معدله التراكمي.             ُيَحد 

 وفيما يلي توضيح ذلك: 

سموح بتسجيلها كحد الساضات امل املعدل التراكمي

 أبص ى

 ساضة معتمدة 14 )تحت اإلنذاي األكاديمي( 4أبل م  

 ساضة معتمدة 15 4.5إلى أبل م   4م  

 حسب الخطة املعتمدة 4.5  أكثر م 

الطالب املتوبع تخرُّجه،وبعد موافقة الشؤون 

 األكاديمية في الكلية.

 خم  ساضات إضافية كحد أبص ى
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 المالحق
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 (1)ملحق

 يموز التقديرات 

 حدود الديجة النقاط املدلول بالعربية املدلول باإلنجليزية
الرمز 

 باإلنجليزي 

الرمز 

 بالعربية

Exceptional 122-95 5.22 2.22 ممتاز مرتفع A+ +أ 

Excellent 95ألبل م   92 2.75 3.75 ممتاز A أ 

Superior 92لألبل م   85 2.52 3.52 جيد جًدا مرتفع B+ +ب 

Good  Very 85ألبل م   82 2.22 3.22 جيد جًدا B ب 

Average Above 82ألبل م   75 3.52 4.52 جيد مرتفع C+ +ج 

Good 75ألبل م   72 3.22 4.22 جيد C ج 

Pass High 72ألبل م   65 4.22 1.52 مقبول مرتفع D+ +د 

Pass  65ألبل م   62 4.22 1.22 مقبول D د 

Fail 62م  أبل  1.22 2 ياسب F هـ 

Progress-In مستمر - - - IP م 

Complete-In غير مكتمل - - - IC ل 

Denied 1.22 - محروم - DN ح 

Pass No Grade وأكثر 62 - - ناجح دون ديجة NP ند 

Fail No Grade 62أبل م   - - ياسب دون ديجة NF هد 

Withdrawn منسحب بعذي - - - W ع 
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  (4) ملحق

 ب املعدل الفصلي والتراكميمثال لحسا

 الفصل األول 

الديجة  يمز التقدير وزن التقدير النقاط

 املةوية

ضدد 

 الوحدات

 املقري 

 سلم 321 4 85 ب+ 2.52 3.52 9.22 7.22

 كيم342 3 72 ج 3.22 4.22 9.22 6.22

 ييض 435 3 94 أ 2.75 3.75 12.45 11.45

 فيز 314 2 82 ب 2.22 3.22 16.22 14.22

 املجموع 14     28.45 36.45

 2.24( = 14مجموع الوحدات ) تقسيم( 28.45معدل الفصل األول = مجموع النقاط )

 3.24( = 14مجموع الوحدات ) تقسيم (36.45أو مجموع النقاط )

 الفصل الثاني

الديجة  يمز التقدير وزن التقدير النقاط

 املةوية

ضدد 

 الوحدات

 املقري 

 سلم 321 4 96 أ+ 5.22 2.22 12 8

 كيم342 3 83 ب 2.22 3.22 14 9

 ييض 435 2 71 ج 3.22 4.22 14 8

 فيز 314 3 81 ب 2.22 3.22 14 9

 املجموع 14     26 32
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 (3ملحق )

 ( إيشاد أكاديمي للطالب1نموذج )

 : البيانات الشخصية للطالب:
ً

 أوال

 الربم الجامعي: :الطالب/ـةاسم 

 الفصل الدياس ي: القسم:

 ضدد الساضات املجتازة: لجامعي:العام ا

 ضدد الساضات املتبقية: ضدد الساضات املسجلة:

 املعدل الفصلي)    (. املعدل التراكمي)    ( ضدد اإلنذايات ) إن وجدت (:

ا:
ً
 معلومات أخرى:  هل تم فصله أكاديمًيا سابق

 : الطالب/ـةاألكاديمي و  املشرفي بين االشرافثانًيا : موضوع اللقاء 

 )        ( التسجيل للمقريات الدياسية. 

 )        ( ضمليات الحذف واإلضافة. 

 )        ( االضتذاي ض  مقري دياس ي. 

 )        ( االضتذاي ض  فصل دياس ي. 

 )        ( اضادة القيد. 

 )        ( التأجيل واالنقطاع ض  الدياسة. 

 )        ( مراجعة الخطة الدياسية. 

 )        ( مراجعة التقدم في املقريات الدياسية. 

 )        ( مراجعة وتقييم املواظبة والحاوي. 

ا: بعض املشكالت التي تعوق تقدم 
ً
 دياسًيا : الطالب/ـةثالث

 )        ( مشكلة نفسية. )        ( مشكلة دياسية.

 )        ( مشكلة أسرية. )        ( مشكلة اجتماضية.

 ( مشكالت أخرى.     )   

 األكاديمي:  املشرفتوصية 

...........................................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................................... 

 هـ12التوبيع: .................. التاييخ:   /    /     : ................................املشرفاسم 
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 ( 2ملحق )

 ( استماية إيشاد فردي4نموذج )

 كلية:األكاديمي:                                              ال املشرفاسم 

 العام الجامعي:                                                          الفصل الدياس ي:

 القسم:                                                                      يبم الجلسة: )   (

 الربم األكاديمي: :الطالب/ـةاسم 

 :لطالب/ـةااملستوى الدياس ي الذي يديسه  التخصص:

 املعدل التراكمي: املعدل الفصلي:

 التاييخ: اليوم:

 ية:االشرافموضوع الجلسة 

...........................................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................................

................................................................................................................................. 

...........................................................................................................................................................................

............................... 

 ية:االشرافنتائج الجلسة 

...........................................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................................

.................................................................................................................................. 

...........................................................................................................................................................................

............................... 

 :الطالب/ـةتوبيع 
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 (5ملحق )

 ( استماية إيشاد جمعي3نموذج )

 الكلية:   األكاديمي:                                               املشرفاسم 

 الفصل الدياس ي:                                                  العام الجامعي:        

 القسم:                                                                   يبم الجلسة: )   (

 القسم الربم األكاديمي الطالب/ـةاسم  م

1    

4    

3    

2    

5    

6    

7    

8    

 موضوع الجلسة:

...........................................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................................... 

 نتائج وتوصيات الجلسة:

...........................................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................................

........................... 
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 ( 6ملحق )

 املتعثري  دياسًيا( الطلبة( ) استماية تقويم 2نموذج )

 الربم األكاديمي 

......................  

 ب/ـةالطالاسم 

..........................  

 املستوى الدياس ي

.........................  

 التخصص

..................  

 املعدل الفصلي

........................  

 املعدل التراكمي

........................  

أسباب التعثر 

 الدياس ي:

........................................................................................................................................

........................................................................................................................................

........................................................................................................................................

........................................................................................................................................

........................................................................................................................................

........................................................................................................................................

........................................................................................................................................ 

إجراءات 

التخلص م  

أسباب التعثر 

 الدياس ي:

 

........................................................................................................................................

........................................................................................................................................

........................................................................................................................................

.................................................. ……………………………………….............................. 

 التراكمي )       ( هـ   املعدل الفصلي )       (  املعدل12في الفصل الدياس ي التالي :    الطالب/ـةمتابعة 
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 (7ملحق )

 األكاديمي( املشرف( ) دضوة طالب للحاوي إلى 5نموذج )

 : الطالب/ـةاسم 

 الربم األكاديمي :

 التخصص:

 يرجى الحاوي إلى )       ( بالكلية  في يوم )     ( املوافق  )       ( ملقابلة )       (  وذلك : 

مراجعة التحصيل 

 العلمي

لحذف التسجيل وا

 واإلضافة
 أخرى تذكر اإلخالل بالنظام الغياب

 

 

 

 

 

 

    

 

 األكاديمي:  املشرف:                                                          اسم الطالب/ـةاسم 

 التوبيع:                                                              التوبيع : 

 هـ12/       تحريًرأ في    /     
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 (8ملحق )

 الطالب سجالت نظام ضلى األكاديمي للمرشد املتاحة التقايير

 

 

 
ً
 : الطالب البيانات تقرير أوال
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 :الطالب بيانات ضلى يحتوي  والذي أكسل، ملف في التقرير يظهر

 (  التراكمي املعدل – اإللكتروني البريد – الجوال – االسم- الجامعي الربم)
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 يمنك الشاشة أضلى في الحمراء العالمة وظهرت  الطالب بيانات ضلى املحتوي  اإلكسل ملف يظهر لم إذا:  ملحوظة

 .أخرى  صفحات بفتح للموبع للسماح األول  الخياي واختياي ضليها الاغط

 

 .األكاديمية املتابعة تقرير ونختاي 5 يبم الخطوة حتى السابقة الخطوات نف 

 

 الخاص االكاديمية املتابعة تقرير لك ليظهر( الطالب بيانات تقرير في موجود) للطالب معيالجا الربم أدخل

 .بالطالب
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 نموذج استفسار عن معادلة مواد

 

 

 
 اسم الطالب

 
 

 يبمه

 التخصص دياسات برآنية □ صفوف أولية  □ يياض أطفال □

 هل تم تقديم طلب معادلة ضلى النظام؟ –خايجي  □
 الرجاء طباضة صوية م  الطلب وايابه مع االستفساي. –نعم   □            

 الرجاء تقديم الطلب ضلى النظام أوال وايفاق صوية منه.  –ال    □            

 نوع التحويل  داخلي □

 هل تم  تقديم طلب معادلة يدوي؟ نعم □ ال □

 

 نوع االستفساي

ظهرت املواد املعادلة ضلى النظام  □

الرجاء  -تقرير املتابعة ثم اختفتفي 

 ايفاق صوية م  التقرير.

ظهرت املواد املعادلة ضلى النظام  □

 -في السجل األكاديمي ثم اختفت

 الرجاء ايفاق صوية م  السجل.

بدمت معادلة ولم تصلني معلومة  □

 ض  ببولها أو يفاها.

ال أتمك  م  تقديم طلب ضلى  □

 النظام.

لة املواد تم ابالغي بقبول معاد □

ولك  املعادلة لم تظهر ضلى النظام 

 إلى اآلن.

بدمت معاملة وتم يفاها وايغب  □

 في معرفة االسباب.

 أخرى:

 

 

 

 

 
 :توجيه لجنة املعادالت

 

 

 

 

 

 



 
 

  

 


