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 مقدمة

  

ً في إطار سعي الجامعة نحو الريادة و               ً وعالميا ً وإقليميا ، تحقق التميز محليا

ً وانطالق  ,يالسعي من خالل العديد من المناح من أهمية دور الجانب التنظيمي في تعزيز هذا ا

والتي يأتي من أهمها وجود دليل تنظيمي يحدد مهام كل وحدة إدارية في منظومة الشأن 

الذي ينطلق من واقع ما تنص الخاص بكلية الصيدلة اإلكلينيكية األكاديمي ، يأتي هذا الدليل 

عليه نظام الدراسة واالختبارات ليتم تحديد المهام واإلجراءات التنظيمية في وكالة الشؤون 

ليسهل الوصول للمعلومة في إطار عمل الوكالة ألداء رسالتها وتحقيق بالكلية مية األكادي

  أهدافها 

  ..آملين أن يحقق هذا الدليل أهدافه ويخدم جميع الفئات المستهدفة .
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الرؤية

التمیز والریادة في تعلیم الممارسة الصیدلیة والخدمات الصیدالنیة والبحث العلمي.

الرسالة

عالي الجودة  وبحث علميتقديم تعليم صيدلي تتبلور رسالة كلية الصيدلة اإلكلينيكية في 

 لخدمة المرضى والمجتمع

قيم ال

:التالية القيمالصيدلة اإلكلينيكية إلى تحقيق  كلية تتطلع

والمسئوولية ، التنوع، التميز المهني، اإلبداع، العمل الجماعي، التعلم المستمر ةالمساوا

تجاه المجتمع 
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  :ةيجياألهداف االسترات

فيما يتعلق بالمنطقة  -بوصفها جامعة مهنية  جامعة اإلمام عبد الرحمن بن فيصل تلتزم
 :باآلتي -مجلس التعاون الخليجي الشرقية، والمملكة العربية السعودية، ودول

  واستدامته، والقيام بأبحاث  المملكة،إيجاد تعليم ذي جودة عالية يلبي احتياجات
 .علمية، وخدمة في المجاالت المهنية التي تسعى الجامعة إلى تطويرها

 ي.بناء نظام إداري تنظيمي يرتكز على الجودة، ويتناسب و حجم الجامعة المستقبل 

 المهنية؛ لضمان الوفاء  ترسيخ مفهوم وثقافة "الجودة" في كل األنشطة
 .وأقسامها األهداف المقررة على كل مستويات الجامعة بالمسؤوليات، وتحقيق

 لمساعدتهم على تحقيق تطلعاتهم  إتاحة فرص التعلم والمشاركة للطالب وتوسيعها؛
  .والمهنيةاألكاديمية 

  ،توفير التسهيالت والدعم لكل الطالب المؤهلين، وخلق بيئة مليئة بالحماس
الجديدة، لتكوين مجتمع منتم، وذي  المدينة الجامعيةوالتفاعل، والطاقة في 

 .لجامعته والء

 ،تستخدم كل تقنيات المعلومات  إنشاء مكتبة عصرية متكاملة، وذات مصادر تعليمية

  ة.متاحال

 وتطوير  العالية، واستدامتها، تطوير كل الوسائل الحديثة والمعدات ذات الجودة 
رامج البحث العلمي والخدمات البنية التحتية المالئمة لعملية التعليم والتعلم، ولب

 .للمهن التي تمثلها الجامعة، وتحسين نوعية الحياة بالمدينة الجامعية

 من أجل خدمة كافة برامج الجامعة   تطوير نظام تخطيط مالي وإداري قوي، وتنفيذه؛
  .األكاديمية، ووحدات الدعم اإلداري، والوحدات الخدمية

  الموظفين)؛ كي تتمكن الجامعة من تحقيق رسالتها زيادة الطاقة الوظيفية (عدد
  .التعليمية، والبحثية، والخدمية بشكل أكثر فاعلية

  مستويات األخالق  المنضبط بأعلىخلق ثقافة حب االستطالع الفكري، والبحث
  .المهنية، واإلنجاز الذي يخدم بفاعلية تحسين الصحة والرفاهية للمجتمع

  االستثمارات المشتركة في  وشراكات العمل مع المجتمع؛ لزيادةتطوير المبادرات

  .لخدمة تطور الجامعة المستقبلي القطاع الخاص؛ وذلك
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 وكيل الكلية للشئون األكاديمية

 اإلشراف في الكلية عميد تعاون إدارية أكاديمية وظيفة للوظيفة:االختصاص العام 
 السياسات وتنفيذ الجامعية الدراسات مرحلة في للطلبة التعليمية العملية سير على

 التعليمية والخدمات الطلبة شؤونل األكاديمية مجاالتال في المعتمدة والبرامج
  .لها المحددة األهداف وتحقيق المساندة

  .االرتباط يرتبط بعميد الكلية كما أنه أحد أعضاء مجلس الكلية  

  

  :مهام وكيل الكلية للشؤون األكاديمية

 تطوير البرامج األكاديمية والتحقق من مخرجات التعليم.اإلشراف على  - 1

اإلشراف على تنفيذ اللوائح والقواعد التنفيذية لالئحة الدراسات واالختبارات  - 2
 للمرحلة الجامعية.

  الوحدات التابعة للشؤون األكاديمية.على  اإلشراف - 3

والتنسيق مع في األقسام األكاديمية  بللطال ةول الدراسياعلى إعداد الجد اإلشراف - 4
 .ولجنة الجداول الدراسية الكليات األخرى بالتعاون مع عمادة القبول والتسجيل

اإلشراف على سير االختبارات النهائية وتشكيل لجانها، وذلك بالتنسيق مع األقسام  - 5
 ألكاديمية، وعمادة القبول والتسجيل.ا

ين األقسام اإلشراف على تطبيق ضوابط القبول والتحويل من الكلية وإليها وب - 6
 األكاديمية.

 رئاسة اللجان التابعة للوكالة ورفع تقاريرها إلى الجهات المعنية.  - 7

 اإلشراف على عملية معادلة المقررات الدراسية. - 8

اإلشراف على طلبات التأجيل واالعتذار عن الدراسة وكذلك عمليات الحذف  - 9
رات الصادرة بهذا واإلضافة لطالب مرحلة الدراسات الجامعية وفقاً لألنظمة والقرا

  الخصوص.

 الخريجين. قوائموإعداد قوائم الحرمان  اإلشراف على - 10

 اإلشراف على فعاليات األسبوع التعريفي بالكلية. - 11

ايا المتعلقة بالتحصيل األكاديمي والتنسيق وحل القض وإرشاد الطالبتوجيه  - 12
  مع مركز اإلرشاد الجامعي.
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تقديم تقارير دورية لعميد الكلية عن سير العمل بالوحدات التابعة له وفقاً  - 13
 تواجهها.للمهام المناطة به والصعوبات التي 

 التنسيق مع وحدات الكلية في المجاالت ذات العالقة. - 14

 الكلية.القيام بأعمال أمانة مجلس  - 15

 متابعة تحديث موقع الكلية فيما يخص وكالته والوحدات اإلدارية التابعة.  - 16

 أعمال.تنفيذ ما يكلفه به عميد الكلية من  - 17

  

  صالحيات وكيل الكلية للشؤون األكاديمية

ً  الدراسي الفصل عن الطالب اعتذار على الموافقة .1   .واألنظمة للوائح وفقا

  .الدراسية الجداول اعتماد .2

  .يةلبالك الطالبية النشاطات لجان واعتماد تشكيل .3

 اللوائح حسب البديلة واالختبارات القيد وإعادة التمديد طلبات على الموافقة .4

  .لذلك المنظمة

  .واألنظمة اللوائح حسب بها والرفع الحرمان قوائم اعتماد .5

ً  ذلك إلى الحاجة حسب الطالبية األعذار قضايا في البت .6   .واألنظمة للوائح وفقا

  .بتعيينهم والتوصية له التابعة واألقسام الوحدات مشرفي اختيار .7

  .الوكالة عمل ونطاق اختصاص في الجامعة داخل العالقة ذوي الجهات مخاطبة .8

وفقاً  ووحداتها الكلية وكالة في العمل سير يقتضيها التي الداخلية القرارات إصدار .9

  .واللوائحلألنظمة 

  .الوكالة منسوبي أداء تقويم .10

  .للوكالة التابعة الوحدات لمنسوبي واالضطرارية االعتيادية اإلجازة اعتماد .11

ً  الوكالة وعهدة ميزانية من الصرف إقرار .12   .واألنظمة للوائح وفقا
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  بكلية الصيدلة اإلكلينيكية األكاديمية الشؤونالهيكل التنظيمي لوكالة 

  

 

وكيل الشؤون األكاديمية

وحدة القبول  -1
والتسجيل

وحدة الجداول -2

وحدة تطوير  -3
البرامج

وحدة االرشاد  -4
االكاديمي

وحدة الخدمات  -5
االرشادية

وحدة التعلم  -6
االلكتروني

وحدة االختبارات -7

وحدة الخريجين  -8
والتنمية المهنية

9 



 

 

م8201   بكلية الصيدلة اإلكلينيكية  الدليل اإلجرائي لوكالة الشؤون األكاديمية   

 أوالً: وحدة القبول والتسجيل 

 في قبول التحويل والزيارة من داخل وخارج كليات الجامعة الطالبوحدة تعنى بخدمة 
وخدمتهم بتسجيل مقرراتهم وحل مشاكلهم المتعلقة بذلك ومتابعة طلبات االعتذار والتأجيل 

  وإعادة القيد.

  التحويل -1
 :التحويل من خارج كليات الجامعة . 1

  الجامعة: كليات الئحة الدراسة واالختبارات المتضمنة ضوابط التحويل من خارج 
 المادة الثانية واألربعون: 

  يجوز تحويل الطالب وفق الضوابط اآلتية:
  .درس في كلية أو جامعة معترف بها أن يكون الطالب قد -أ

  .يبيةأال يكون الطالب مفصوالً من الجامعة المحول منها ألسباب تأد -ب
  أن تنطبق عليه شروط التحويل التي يحددها مجلس الجامعة . -ج

  المادة الثالثة واالربعون:
يقوم مجلس الكلية بمعادلة المقررات التي درسها الطالب خارج الجامعة بناًء على توصية األقسام التي 
تقدم هذه المقررات وتثبت في السجل األكاديمي للطالب المقررات التي عودلت له وال تدخل في احتساب 

 معدلة التراكمي. 
  واألربعون : المادة  الرابعة

ً إذا اتضح بعد تحويل الطالب أنه سبق فصل  من تاريخ قبول تحويله للجامعة. ه ألسباب تأديبية فيعدّ قيده ملغيا
  المادة الخامسة واألربعون :

يتم تحويل الطالب في أي فصل دراسي من جامعة إلى جامعة أخرى وفقاً لإلجراءات والمواعيد المعلنة 
 . في ضوء الضوابط العامة للتحويل  في الجامعة المحول إليها

  
  القواعد التنفيذية:

  لمجلس الكلية أن يسمح بقبول تحويل الطالب للجامعة من جامعة أخرى وفقا للضوابط التالية: 
  يشترط اجتياز مقررات السنة التحضيرية وال يقبل تحويل الطالب للسنة التحضيرية. -1

الصيدلة بعد السنة التحضيرية إن وجدت أو سنتين كاملتين إن سنة كاملة في كلية أ) أن يكون قد أمضى 
 . لم يوجد في جامعته سنة تحضيرية

 ً   ال يكون مفصوالً تأديبياً. الكلية التي يرغب التحويل منها وأن عن الدراسة من  ب) أن ال يكون منقطعا
  ).5.00 ) من ( 3.75 ج) أن ال يقل معدله التراكمي عند التحويل عن (

  أماكن شاغرة. د) وجود
% من متطلبات التخرج 50ماال يقل عن  جامعة اإلمام عبد الرحمن بن فيصل) أن يدرس الطالب في ه

 ولمجلس الكلية االستثناء من ذلك.
) أن يتقدم الطالب بطلب التحويل من خالل نظام سجالت الطالب وحسب التقويم الزمني الذي تحدده و

  عمادة القبول والتسجيل.
ة االستثناء من شرط المعدل لقبول طلبات التحويل الخاصة بالطالبات للكليات المشار اليها في لمجلس الكلي

  الفقرة ( ج )  وفقاً للضوابط التالية :
مع تقديم الوثائق التي  جامعة اإلمام عبد الرحمن بن فيصل) وجود أسباب تضطر الطالبة لالنتقال إلى 1

  .نقل ولي األمر خارج مقر الدراسة) -تقاعد ولي األمر –الزواج  –الطالق  –تثبت ذلك (وفاة ولي األمر 
  .5من  3) أن ال يقل معدل الطالبة عند تقديم طلب التحويل عن 2
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  )  موافقة مجلس الكلية على تحويل الطالبة.3

  سابقاً. جامعة اإلمام عبد الرحمن بن فيصليكون المتقدم لطلب التحويل قد درس في  ) أن ال4
  

 الجامعةكليات خارج اإلجرائية للوحدة في التحويل من  الخطة
  الملحق/النموذج  وقت التنفيذ  إجراءات التنفيذ  المهام  م

  

متابعة طلبات 
التحويل من 

خارج الجامعة 
والتأكد من 

انطباق شروط 
التحويل عليها 
وإجراء معادلة 

 للمقررات

 قبل من (نظام سجالت الطالب) من التحويل طلبات حبس . 1
 .لدراستها القبول لوحدة وتسليمها األكاديمية الشؤون وكيل

 من للتحويل المقدمة الطلبات عن الوحدة قبل من تقرير إعداد . 2
 .عليها الشروط انطباق من والتحقق الجامعة خارج

 القرارات لمراجعة األكاديمية الشؤون لوكيليسلم التقرير  . 3
 .(نظام سجالت الطالب) في اوإدخاله

بعد الموافقة على طلب التحويل يتوجه الطالب لمسؤول  . 4
التحويل في مقر العمادة لمطابقة أصول المستندات التالية  مع 

 : رفعه بـ(نظام سجالت الطالب) ما تم
 من الجامعة المحول منها. معتمد رسمي أكاديمي سجل 
 درسها التي المواد بجميع الدراسية المقررات وصف 

 .لمعادلةا لغرض بجامعته الطالب
  العائلة بطاقة أو الوطنية الهوية بطاقة. 
  .شهادة الثانوية العامة 

 مالحظة :يتم احتفاظ الطالب بأصول مستنداته.
(نظام سجالت  يتم توجيه الطالب برفع طلب معادلة عن طريق . 5

 الطالب)، ومتابعته من قبل مسؤول وحدة القبول.
 بدوره  والذي القسم المختص رئيس إلى الملفات توجيه تمي . 6

 من المعادلة ومراجعة المعادالت لجنة لمسؤول الملفات يسلم
ودراسة كافة مقررات الطالب المسجلة في السجل  قبله

  األكاديمي  والتأكد من مدى مطابقتها لمقررات الكلية.
 لوحدة الدراسية وجداولهم الطالبتسلم أصول معادالت    . 7

 .القبول
 من قبل مسؤول الوحدة (نظام سجالت الطالب) على الدخول . 8

 لجنة إفادة حسب المعادلة لطلب المناسب القرار لوضع
مع التأكد من عدم تجاوز المعادلة  الخصوص بهذا المعادالت

جامعة اإلمام عبد الرحمن بن % من متطلبات التخرج في 50
  .فيصل

 في األكاديمية للشؤون الكلية وكيلمن قبل المعادلة  اعتماد . 9
  .الطالب)(نظام سجالت 

  

حسب التقويم 
األكاديمي لعمادة 
 القبول والتسجيل

خطوات 
طالع على الا

طلبات 
من  التحويل

خارج 
  الجامعة
  ملحق

  )1رقم ( 
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 التحويل من داخل كليات الجامعة: . 2
 

 : الئحة الدراسة واالختبارات المتضمنة ضوابط التحويل من داخل كليات الجامعة
 واألربعون :المادة السادسة 

 يجوز تحويل الطالب من كلية إلى أخرى داخل الجامعة وفقاً للضوابط التي يقرها مجلس الجامعة. 
 المادة السابعة واألربعون : 

تثبت في السجل األكاديمي للطالب المحول من كلية الى أخرى جميع المواد التي سبق له دراستها 
  تراكمية طوال دراسته في الجامعة.ويشمل ذلك التقديرات والمعدالت الفصلية وال

 القواعد التنفيذية :
تجاوزالسنة التحضيرية وحقق شروط اإللتحاق بكلية الصيدلة اإلكلينيكية في تلك  قد يكون أن )1

أقل معدل قبل في كلية الصيدلة من  عن التحويل طلب تقديم عند الطالب معدل يقل ال أن على السنة
  العامطالب السنة التحضيرية في هذا 

  .منها التحويل يرغب التي الكلية من الدراسة عناً منقطع يكون ال أن) 2

 الذي الزمني التقويم وحسب الطالب سجالت نظام خالل من التحويل بطلب الطالب يتقدم أن) 3
  .والتسجيل القبول عمادة تحدده

  .وجود أماكن شاغرة مع أفضلية اإلنتقال حسب المعدل التراكمي) 4
  

  الجامعة كليات اإلجرائية للوحدة في التحويل من داخلالخطة 
  

  الملحق/النموذج  وقت التنفيذ  إجراءات التنفيذ  المهام  م

  

 طلبات متابعة
 من التحويل

 داخل كليات
 والتأكد الجامعة

 انطباق من
 التحويل شروط

  اعليه

 قبل من (نظام سجالت الطالب) من التحويل طلبات سحب . 1
 .لدراستها القبول لوحدة وتسليمها األكاديمية الشؤون وكيل

 من للتحويل المقدمة الطلبات عن الوحدة قبل من تقرير إعداد . 2
 .عليها الشروط نطباقا من والتحقق الجامعة داخل

 القرارات لمراجعة األكاديمية الشؤون لوكيل يسلم التقرير . 3
 القرار النظامية وإدخال المدةو الشروط انطباق من والتأكد

 .الطالب) (نظام سجالت في
 ةالسابق كليته من طرفه بإخالء الطالب يقوم الموافقة حال في . 4

 كلية لتغيير العمادة مع الوحدة موظف يتواصل وعندها
  . (نظام سجالت الطالب) في الطالب

يتم توجيه الطالب إلى المرشد األكاديمي لمساعدته في تسجيل  . 5
  مقرراته.

حسب التقويم 
األكاديمي لعمادة 

  والتسجيلالقبول 

خطوات 
طالع على الا

طلبات 
من  التحويل

داخل كليات 
  الجامعة
  ملحق

  )2رقم ( 
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  الزيارة -2
 الئحة الدراسة واالختبارات المتضمنة ضوابط الزيارة:

 المادة الخمسون : 
الطالب الزائر هو الذي يقوم بدراسة بعض المقررات في جامعة أخرى أو في فرع من فروع 

  التي ينتمي اليها دون تحويلة وتعادل له المواد التي درسها وفقاً للضوابط األتية: الجامعة
 موافقة الكلية التي يدرس فيها مسبقاً على الدراسة. -أ

 أن تكون الدراسة في كلية أو جامعة معترف بها. -ب
مفرداته ألحد أن يكون المقرر الذي يدرسه الطالب خارج الجامعة معادالً أو (مكافئاً) في  -ج

 المقررات التي تتضمنها متطلبات التخرج.
إذا كانت دراسة الطالب الزائر في فرع من فروع الجامعة التي ينتمي إليها الطالب فتتم المعاملة  -د

 طبقاً للمادة ( ) .
يحدد مجلس الجامعة الحد األقصى لنسبة الوحدات الدراسية التي يمكن احتسابها من خارج  -ه

 طالب الزائر.الجامعة لل
ال تحتسب معدالت المقررات التي تتم معادلتها للطالب الزائر من الجامعة األخرى ضمن معدلة  -و

 التراكمي، وتثبت المقررات في سجله األكاديمي.
 .أي شروط أخرى يضعها مجلس الجامعة -ز

  القواعد التنفيذية :

ة اسة زائراً في جامعة أخرى مراعافي الدر بالذي يرغ جامعة اإلمام عبد الرحمن بن فيصللطالب 
 تي :اآل

ال يتم قبول طالب التعليم عن بعد طالباً زائراً إال إذا تم تحويله في جامعته كطالب منتظم ودرس  -1

 وحدة دراسية. 12ماال يقل عن 

يشترط لقبول الطالب الزائر بين كليات الجامعة أو من خارج الجامعة أن يكون قد درس فصالً  -2

وحدة  12دراسياً في برنامج انتظام في الكلية التي قبل فيها ورصدت له درجات فيما ال يقل عن 
 دراسية في سجله الدراسي .

)  %50خارج الجامعة هو (  الحد األقصى لمجموع الوحدات الدراسية التي يمكن احتسابها من -3
   .جامعة اإلمام عبد الرحمن بن فيصلمن مجموع وحدات التخرج من 

 ه.للمواد التي يسجلها في أية كلية من كليات الجامعة خارج مقر كليت يعتبر الطالب زائراً  -4

ها يشترط موافقة كلية الطالب على الزيارة بين كليات الجامعة مع تحديد المقررات التي يدرس -5
  ة التي ينتمي إليها الطالب.في الكلية األخرى والتي يجب أن تكون معادلة لمقررات في خطة الكلي

تتم إجراءات الزيارة من وإلى خارج الجامعة عن طريق عمادة القبول والتسجيل ويشترط في  -6
عة تقديم طلبات الزيارة من خارج الجامعة وإرفاق خطاب من عميد القبول والتسجيل في الجام

 جامعة اإلمام عبد الرحمن بن فيصلاألخرى يتضمن المقررات التي يريد الطالب أن يدرسها في 
.  
تتم إجراءات الزيارة إلى الجامعة من خالل نظام سجالت الطالب حسب التقويم الزمني الذي  -7

  تحدده عمادة القبول والتسجيل مع التقيد بجميع الشروط أعاله.
المدني الخاص بالطالب الزائر من خارج الجامعة رقماً أكاديمياً يعمل به خالل يعتبر السجل  -8

  فترة دراسته بالجامعة.
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يشترط في قبول الزيارة للطالب القادم من خارج المملكة العربية السعودية الدراسة في كلية أو  -9
التقدير الحاصل عليه عن جامعة معترف بها في وزارة التعليم العالي تعمل بنظام االنتظام وأالّ يقل 

  ) .Cجيد (ج) ( 
  

  الخطة اإلجرائية للوحدة في طلبات الزيارة

  .الزيارة إلى خارج كليات الجامعة :1

  الملحق/النموذج  وقت التنفيذ  إجراءات التنفيذ  المهام  م

1  

متابعة طلبات 
الزيارة إلى 
خارج كليات 

الجامعة والتأكد 
من انطباق 

المعادلة وعدد 
الساعات 
  المسجلة

 والمعتمدة  سيدرسها التي  مقرراتال توصيف الطالب سلميُ  . 1
  .زيارتهايرغب في  التيجامعة ال في

 يتم إرسال التوصيفات للقسم المختص لمعادلتها. . 2
 األكاديمية الشؤون وكيلقبل  منالمعادلة   نموذج اعتماديتم  . 3

% 50للطالب وعدم تجاوز  األكاديمي السجل من التأكد بعد
  الساعات المعتمدة للتخرج.من 

لدى الوحدة في  بها واالحتفاظ الطالب معادلة من نسخة أخذ . 4
 ملف الطالب.

 (نظام سجالت الطالب)توجيه الطالب لتقديم طلب الزيارة في  . 5
النظام بعد موافقة وطباعة خطاب الموافقة من حسابه في 

وكيل الشؤون األكاديمية ثم التوجه إلى الجامعة مسجل الكلية و
  المطلوبة.

حسب التقويم 
األكاديمي لعمادة 
 القبول والتسجيل

خطوات 
االطالع على 

طلبات 
الزيارة الى 

خارج 
الجامعة 
  ملحق

  )3رقم ( 

2  

متابعة إدخال 
المعادلة في 

(نظام سجالت 
بعد  الطالب)

عودة الطالب 
  من الزيارة

 .بها درس التي الجامعة من ثَّقًامو للطالب األكاديمي السجل سلميُ .1

 الذي الدراسي لفصلل  فصولال بأرقام المعادلة نموذج تعبئة تم.ي2
 التسجيل قسم مع التواصل يتم يوجد لم وإذا,  فيه الزيارة تمت

  لتسجيل المقرر. دراسي فصل إلنشاء
مع السجل الموثَّق من  هرفعو وختمه النموذج  استكمال يتم.3

 الموادال دخإ ليتم والتسجيل القبول عمادة إلىالجامعة المزارة 
 برمز تمت الزيارة خالله الذي الدراسي الفصل خالل لطالبل

TR)(. 

بعد انتهاء 
 - الزيارة
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  : الزيارة بين كليات الجامعة.2

الملح/النموذج  وقت التنفيذ  إجراءات التنفيذ  المهام  م
  ق

  

 طلبات متابعة
 من الزيارة

 الكلية وإلى
 كليات  داخل

 الجامعة
 ووضع
 القرارات
  المناسبة

 وكيل قبل من (نظام سجالت الطالب) من الزيارة طلبات سحب . 1
  .لدراستها القبول لوحدة وتسليمها األكاديمية الشؤون

  من وإلى داخل الكلية . لزيارةا بطلبات تقرير إعداد . 2
 التسجيل وحدة مع والتواصل المطلوبة بالمقررات إحصائية عمل . 3

  . بشأنها
  .األكاديمية الشؤون  وكيل قبل من واإلحصائية التقرير مراجعة . 4
 من (نظام سجالت الطالب) في الزيارة لطلب المناسب القرار إدخال . 5

  األكاديمية الشؤون وكيل قبل

حسب التقويم 
األكاديمي لعمادة 
 القبول والتسجيل

خطوات 
االطالع 

على طلبات 
الزيارة من 
داخل كليات 
الجامعة  

  ملحق
  )4رقم ( 

 خارج كليات الجامعةالزيارة من  -3
  الملحق/النموذج  وقت التنفيذ  إجراءات التنفيذ  المهام  م

  

متابعة طلبات 
الزيارة من 
خارج كليات 

الجامعة 
وتسجيل  

المقررات في 
(نظام سجالت 

  الطالب)

من قبل وكيل الشؤون  (نظام سجالت الطالب)يتم سحب الطلبات من  . 1
 لدراستها . األكاديمية تمهيداً 

على طلب الطالب يتم إعداد جدول بالمقررات المدرجة  بعد الموافقة . 2
 في طلبه والمتاحة في القسم الذي يرغب بالزيارة إليه.

ترسل قائمة بأسماء الطالب وجداولهم الدراسية إلى عمادة القبول  . 3
 ومتابعة اإلدخال . (نظام سجالت الطالب)والتسجيل إلدخالها في 

ديمي بمقرراته المسجلة يزود الطالب بنسخة موثقة من سجله األكا . 4
  . في الكلية بعد ظهور النتيجة

حسب التقويم 
األكاديمي لعمادة 
  القبول والتسجيل

خطوات 
االطالع على 

طلبات 
الزيارة إلى 

خارج 
الجامعة  

  ملحق
  )5رقم (

  التسجيل-3
  
 

  الئحة الدراسة واالختبارات المتضمنة ضوابط التسجيل:
  المادة الثامنة : 

يضع مجلس الجامعة قواعد التسجيل والحذف واإلضافة للمقررات ضمن مستويات الخطة 
  . الدراسية المعتمدة بما يضمن تسجيل الطالب للحد األدنى من العبء الدراسي

  
  القواعد التنفيذية : 

   . والً : تحدد عمادة القبول والتسجيل التقويم الزمني  لفترة التسجيل والحذف واإلضافةأ
 الخطة مع يتناسب بما تسجيله لتعديل التسجيل من األول األسبوع خالل للطالب الفرصة تتاحثانياً:   

 يدخل األسبوع هذا خالل يسجل لم ومن به المسموح الدراسي العبء حدود وفي للكلية المعتمدة الدراسية
  . انقطاع مؤشر له

  التسجيلالخطة اإلجرائية للوحدة في طلبات 
  

  الملحق/النموذج  وقت التنفيذ  إجراءات التنفيذ  المهام  م

  التسجيلمتابعة   1

  طالب إن وجدت.لل التسجيل مشاكل لح . 1
 تجاوز( لكترونيةاإل التسجيل طلباتاستخراج تقرير ب . 2

 النظامية المدة تجاوز,  مغلقة شعبة,  أدنى مستوى من مقرر
 والرفع وتوجهها لمن يلزم  ودراستهاالنظام  من)متطلب تجاوز

 الطالب يخص فيما توصياتالب إلى وكيل الشؤون األكاديمية

حسب التقويم 
األكاديمي لعمادة 
  القبول والتسجيل

خطوات 
االطالع على 

طلبات 
  التسجيل
  ملحق

  )6رقم ( 
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 في بالرد على الطلبات  األكاديمية الشؤون وكيل بعد فيما ليقوم
  .(نظام سجالت الطالب)

2  
 الطالب تسجيل

 المفصولين
 والممنوحين

  ةإضافي فرصة

 المفصولين بللطال اليدوية التسجيل طلبات الوحدة ستقبلت . 1
 عمادة من همؤأسما دترو والتي إضافية فرصة والممنوحين

  .والتسجيل القبول
 ومتابعة والتسجيل القبول عمادةطلبات التسجيل ل فعر . 2

  .(نظام سجالت الطالب)التسجيل في 

حسب التقويم 
األكاديمي لعمادة 
  القبول والتسجيل

-  

  االنقطاع عن الدراسة
  

  المادة الخامسة عشرة :
إذا انقطع الطالب المنتظم عن الدراسة مدة فصل دراسي دون طلب التأجيل يطوى قيده من الجامعة 
ولمجلس الجامعة طي قيد طالب إذا انقطع عن الدراسة لمدة أقل وبالنسبة للطالب المنتسب يتم طي 

 نهائية لذلك الفصل دون عذر مقبول.جميع االختبارات القيده إذا تغيب عن 
  المادة السادسة عشرة: 
 ً   عن الدراسة للفصول التي يدرسها زائراً في جامعة أخرى. ال يعد الطالب منقطعا

  
  إعادة القيد -4

  الئحة الدراسة واالختبارات المتضمنة ضوابط إعادة القيد
  عشرة: السابعة المادة
  :التالية الضوابط وفق االنقطاع قبل هوسجل برقمه قيده إعادة بطلب التقدم قيده المطوي للطالب يمكن

  .القيد طي تاريخ من دراسية فصول أربعة خالل القيد إعادة بطلب يتقدم أن -أ
  .الطالب قيد إعادة على العالقة ذات والجهات المعنية ليةلكا مجلس يوافق أن_ ب
ً طالب للجامعة التقدم فبإمكانه فأكثر دراسية فصول أربعة الطالب قيد طي على مضى إذا - جـ  ا

ً  السابق الدراسي سجله إلى الرجوع دون مستجداً    ..المجلس يصدرها لضوابط وفقا

 .االستثناء الضرورة حال في – الجامعة لمجلس و واحدة ةمر من أكثر الطالب قيد إعادة يجوز ال -د
ً أكاديمي مفصوالً  كان ذاإ قيده المطوي الطالب قيد إعادة يجوز ال  - ه  .ا
  

  المادة الثامنة عشرة : 
ال  يجوز إعادة قيد الطالب الذي فصل من الجامعة ألسباب تعليمية أو تأديبية ، أو الذي فصل من 

ل هذه األسباب فيُعدُّ جامعة أخرى ألسباب تأديبية ، وإذا اتضح بعد إعادة قيده أنه سبق فصله لمث
 ً   من تاريخ إعادة القيد . قيده ملغيا

  القواعد التنفيذية:
أ) يتقدم الطالب المنقطع أو المنسحب بطلب إعادة قيده قبل بداية االختبارات النهائية للفصل الدراسي 

  الذي يسبق إعادة قيده 
لمجلس الجامعة إعادة قيد الطالب إذا تجاوزت فترة االنقطاع أربعة فصول وفق الشروط التالية ب)  

: 
 أن ال تزيد فترة االنقطاع على المدة النظامية للبرنامج ( الدرجة العلمية ) من تاريخ االنقطاع .– 1

 أن يكون االنقطاع بناًء على سبب مشروع يقدره مجلس الكلية. – 2

 ) من الوحدات الدراسية المسجلة. %50أن يكون قد اجتاز الطالب بنجاح ( – 3
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) للكليات التي تشترط معدل 5) من (3.25أو مهن ( ) 5) من (2,5التراكمي عن (أن ال يقل معدله  – 4

  ) للتخرج 2.75( 
  ج) يجوز إعادة قيد الطالب المنسحب وفقاً للضوابط التالية: 

  أن ال يكون الطالب منذراً أكاديمياً.  -1

  فصول دراسية.  ال يكون قد مضى على انسحابه أربعةأن  -2

  وحدة دراسية أو السنة التحضيرية للكليات التي تعمل بها.  24ماال يقل عن  أن يكون قد اجتاز -3

  موافقة مجلس الكلية على إعادة قيده بعد االنسحاب. -4
  

  إعادة القيدالخطة اإلجرائية للوحدة في طلبات 
 

  الملحق/النموذج  وقت التنفيذ  إجراءات التنفيذ  المهام  م

 طلباتمتابعة   
  القيد إعادة

إعادة القيد المقدمة من الطالب في  حصر طلبات . 1
 .النظام

التحقق من انطباق شروط الالئحة على المتقدمين  . 2
  .بطلبات إعادة القيد

عرضها في مجلس الكلية ووضع القرار المناسب  . 3
  .(نظام سجالت الطالب)للطلب في 

حسب التقويم 
األكاديمي لعمادة 
  القبول والتسجيل

خطوات 
االطالع على 

إعادة طلبات 
  القيد

  ملحق
  )7رقم (

  
  التأجيل -5

  

  الئحة الدراسة واالختبارات المتضمنة ضوابط التأجيل:
  المادة الرابعة عشر: 

يجوز للطالب التقدم بطلب تأجيل الدراسة لعذر تقبله الجهة التي يحددها مجلس الجامعة على أال 
غير متتالية حداً أقصى طيلة تتجاوز مدة التأجيل فصلين دراسيين متتاليين أو ثالثة فصول دراسية 

بقائه في الجامعة ثم يطوى قيده بعد ذلك ويجوز لمجلس الجامعة في حال الضرورة االستثناء من 
  ذلك وال تحتسب مدة التأجيل ضمن المدة الالزمة إلنهاء متطلبات التخرج.

  القواعد التنفيذية
   .من الفصل الدراسيتأجيل الدراسة للنظام الفصلي يكون حتى نهاية األسبوع الثاني  -1

  . تأجيل الدراسة للنظام السنوي يكون حتى نهاية األسبوع الثالث من العام الدراسي -2

العتذار عن الدراسة أو التأجيل أو االنسحاب من ا الموافقة علىولي أمر الطالب عند  إشعار -3
  الجامعة عن طريق نظام سجالت الطالب .

ع ألنظمة ولوائح السنة الدراسة في السنة التحضيرية يخضتقديم الطالب للتأجيل واالعتذار عن  -4
  التحضيرية.

استثناء وبناء على موافقة –فقات ألزواجهن المبتعثين خارج المملكة، يسمح لهن االطالبات المر -5
بتأجيل الدراسة كحد أقصى خمس سنوات متتالية على أن تتقدم بذلك  -مجلس الكلية المختص

جها المطلوب لبداية التأجيل وعلى أن تحضر الطالبة ما يثبت مرافقتها لزوفي بداية الفصل 
وتعتبر الطالبة التي تزيد فترة تأجيلها على خمس سنوات بسبب , المبتعث من الجهات الرسمية

أن درسته  ما سبقمرافقتها لزوجها المبتعث في حكم المنقطعة عن الدراسة ، وال يحتسب لها 
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وتسري هذه  سة تقدمت للجامعة كطالبة مستجدة ا رغبت في الدرامن وحدات دراسية ، وإذ
  لمرافقين لزوجاتهم . ب الحالة على الطال

  

  التأجيلالخطة اإلجرائية للوحدة في طلبات 
 

  الملحق/النموذج  وقت التنفيذ  إجراءات التنفيذ  المهام  م

متابعة طلبات   
  التأجيل

 النظامفي  الطالب من المقدمة  التأجيل طلبات حصر . 1
التحقق من انطباق شروط الالئحة على المتقدمين  . 2

 بطلبات التأجيل
(نظام سجالت  في للطلب المناسب القرار وضع . 3

 .الطالب)
لعمادة القبول  الرفع بطلبات التأجيل لمرافق المبتعث . 4

 والتسجيل وإرفاق المستندات المطلوبة :
 خطاب من الملحقية يتضمن مكان ومدة االبتعاث 
 سجل األسرة  

حسب التقويم 
األكاديمي لعمادة 
  القبول والتسجيل

  خطوات
االطالع على 

طلبات 
  التأجيل
  ملحق
  )9رقم (

  االعتذار عن الدراسة -6
  

  الئحة الدراسة واالختبارات المتضمنة ضوابط االعتذار عن الدراسة
 المادة الثالثة عشر  

في دراسة فصل دراسي دون أن يعد راسباً إذا تقدم  ريجوز للطالب االعتذار عن االستمرا  -أ
بعذر مقبول لدى الجهة التي يحددها مجلس الجامعة وذلك خالل فترة زمنية تحددها القواعد 

)  ويحتسب هذا  W  التنفيذية التي يقرها مجلس الجامعة ويرصد للطالب تقدير ( ع ) أو (
   لفصل من المدة الالزمة آلنها متطلبات التخرج .ا

يجوز االنسحاب بعذر من مقرر أو أكثر للفصل الدراسي وفق القواعد التنفيذية التي يقرها   -ب
  مجلس الجامعة.

  القواعد التنفيذية
االعتذار للنظام السنوي يكون قبل ثمانية أسابيع من بداية االختبارات النهائية للفصل الثاني على أن  -6

  ونجح فيها الطالب.لتي تكون فصيلة يراعى احتساب نتائج المواد ا
ً فيه بناًء على  -7 يجوز للطالب االعتذار عن االستمرار في دراسة فصل دراسي دون أن يعد راسبا

توصية الكلية وذلك قبل بداية اختبارات نهاية الفصل بخمسة أسابيع على األقل وفيما عدا ذلك يكون 
  االعتذار بناًء على توصية مجلس الكلية 

  حاب من مقرر أو أكثر وفق الضوابط التالية :يجوز للطالب االنس -10

ً من 15( فصل الدراسي للمقررات الفصلية وأال يتجاوز نهاية األسبوع الثامن من بداية ال -أ ) أسبوعا

    .)Wبداية السنة الدراسية للمقرات السنوية ويرصد للطالب تقدير ( ع) أو ( 
ب_ أال يقل عدد الوحدات الدراسية المتبقية عن الحد األدنى حسب ما ورد في الفقرة الرابعة من القواعد 

  التنفيذية للمواد من الخامسة وحتى السابعة .
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ج_ لمجلس الكلية المختص أو من يفوضه النظر في حاالت االنسحاب من المقررات لمن يقل عبئه 
   .سحاب ) وكذا من لم يتمكن من تسجيل الحد األدنى من العبء الدراسيالدراسي عن الحد األدنى ( بعد االن

تتولى عمادة القبول والتسجيل بالتنسيق مع الكلية النظر في حاالت االنسحاب المشار إليها في الفقرات  -د
   .أعاله ( أ، ب ، ج )

  
  

  االعتذارالخطة اإلجرائية للوحدة في طلبات 
 

  الملحق/النموذج  التنفيذوقت   إجراءات التنفيذ  المهام  م

1  
 طلبات متابعة

االعتذار عن 
  الدراسة

 في النظام. الطالب من المقدمة  االعتذار طلبات حصر -1
التحقق من انطباق شروط الالئحة على المتقدمين بطلبات  -2

 االعتذار
 التأكد من عدم تجاوز المدة النظامية للطالب. -3
 القرار ووضع الكلية مجلس في طلبات االعتذار عرض -4

  .(نظام سجالت الطالب) في للطلب المناسب

حسب التقويم 
األكاديمي لعمادة 
  القبول والتسجيل

  خطوات
االطالع على 

طلبات 
  التأجيل
  ملحق

  )10رقم (

2  
متابعة طلبات 
االنسحاب من 

  مقرر

 من المقدمة  االنسحاب من المقررات طلبات حصر -1
 في النظام. الطالب

حكمهم في المتابعة مع أعضاء الهيئة التدريسية ومن في  -2
 وضع القرارات المناسبة.

 12التأكد من عدم تجاوز الحد األدنى للعبء الدراسي ( -3
 وحدة دراسية معتمدة)

 اللوائح وفقفي النظام  للطلب المناسب وضع القرار -4
  .واألنظمة

حسب التقويم 
األكاديمي لعمادة 
  القبول والتسجيل

  خطوات
االطالع على 

طلبات 
االنسحاب 
  من مقرر
  ملحق

  )11رقم (
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  ثانياً: وحدة الجداول

  الكلية أقسام لجميع الدراسية الجداول بوضع تعنى وحدة

  
  الجداولالخطة اإلجرائية لوحدة 

 

  الملحق/النموذج  وقت التنفيذ  إجراءات التنفيذ  المهام  م

  

إعداد قائمة 
بالمقررات 
الدراسية 

تشتمل على: 
مواعيد 

المحاضرات، 
مكان القاعة 

الدراسية، اسم 
عضو هيئة 

 التدريس

إعداد الجداول الدراسية لجميع المقررات التي ستطرح في  . 1
 الفصل الدراسي بناًء على أعداد المستجدين والمتعثرين

المقرر الواحد وتقليص  في وعدد القاعات والمعامل 
الفراغات وتقليل التعديالت قدر اإلمكان وذلك بتثبيت 

 جدول دراسي لكل فصل.
إرسال الجداول الدراسية لألقسام العلمية لدراستها وتوزيع  . 2

 األساتذة عليها.
 تُستلم أنصبة أعضاء هيئة التدريس من األقسام العلمية. . 3
 توزيع الجداول على القاعات الدراسية. . 4
د من عدم وجود تعارض بالجداول من حيث القاعات التأك . 5

 واألعضاء.
إدخال الجداول الدراسية في نظام سجالت الطالب  . 6

ومراجعتها بدقة من خالل التقرير الذي يرد من مكتب 
 التسجيل بالعمادة عن الجداول الدراسية

الفصل  بداية
الدراسي الذي 
يسبق الفصل 

الدراسي المعّد له 
 الجدول

  
  

  نموذج
  )1(رقم 

إعداد الجدول 
حسب التقويم  الدراسي

األكاديمي لعمادة 
  القبول والتسجيل
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  اً: وحدة تطوير البرامجثالث

ً  للبرامج األكاديميةتطوير الخطط الدراسية بوحدة تعنى  بحيث تكون مواكبة  وتحديثها دوريا
يترأسها عضو هيئة تدريس, يتبع وكيل الكلية للشؤون  ,للتطور العلمي ومتطلبات سوق العمل

العلمية في البرامج  ممثل عن كل قسم من األقساماألكاديمية , ويضم فريق العمل في الوحدة 
  .األكاديمية

  

  تطوير البرامجالخطة اإلجرائية لوحدة 
 

  الملحق/النموذج  وقت التنفيذ  إجراءات التنفيذ  المهام  م

1  

متابعة تشكيل 
اللجان 

العلمية في 
األقسام 
  التعليمية

 ليمة بشأن تشكيل اللجان العلمية.إرسال خطاب لألقسام التع . 1
متابعة اعتماد تشكيل اللجان العلمية في مجلس القسم وفي  . 2

  مجلس الكلية.

في بداية العام 
  -  الدراسي

2  

وضع مهام 
اللجان 

العلمية  
باألقسام 

والعمل على 
  تحديثها

 .اللجان العلميةيتم تحديد مهام  . 1
 إرسالها لألقسام التعليمية. . 2
   .متابعة تنفيذها من خالل التقارير الدورية المرفوعة للوحدة . 3

  - مستمر

3  

وضع ضوابط 
لعمليات 
مراجعة 
الخطط 
للبرامج 
العلمية 
ومتابعة 
  تنفيذها

  
الرجوع إلى الدليل اإلرشادي إلنشاء وتقويم البرامج األكاديمية 

  للمرحلة الجامعية.

في بداية العام 
  -  الدراسي
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  اً: وحدة اإلرشاد األكاديميرابع

بتهيئة الظروف المناسبة لبناء عالقة إيجابية بين أعضاء هيئة التدريس من جهة وحدة تعنى 
  والطالب من جهة أخرى من خالل برامج إرشادية توجيهية للطلبة وأعضاء هيئة التدريس.

  
إحدى المهام الرئيسة التي يكلف بها أعضاء الهيئة  اإلرشاد األكاديمييعتبر                

ً للـــــمادة رقم (  ن منـــــــسوبي الجامعات من الالئــــحة المنظمة لشــؤو ) 41التـــعليمية وفقا

  :ية والتي تنص علىالسعود

  

ساعة عمل أسبوعياً  خمساً وثالثينيؤدي أعضاء هيئة التــــدريس ومن في حكمهم "             

يقضونها في التدريس والبحث واإلرشاد األكاديمي ، واألعمال اإلدارية واألكاديمية األخرى التي 

  " . يكلفون بها من الجهات المختصة

  

يتولى المرشد األكاديمي مهمة اإلشراف على مجموعة من الطالب منذ التحاقهم                

هذه المهمة أن يكون المرشد األكاديمي على اطالع ودراية كافية بالكلية وحتى تخرجهم ، وتتطلب 

  بالخطط الدراسية واللوائح واألنظمة الجامعية.
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  المصطلحات الشائعة في اإلرشاد األكاديمي

  

  العام الجامعي
إليهما وقد يضاف  ,سي األول والفصل الدراسي الثانيالفصل الدرا, ويتكون من فصلين دراسيين

  .فيه الكلية بالتسجيل  طلبةلتزم جميع ت ويسمى ( الفصل الصيفي ) ال فصل ثالث
  . في ذلك العام للطالبم المتسلسل الرق + الذي تم قبول الطالب فيه رقم يدل على العام الجامعي  الرقم الجامعي

  الفصل الدراسي
ً تُدرس على مداها تقل عن خمسة عشر أسب هو مدة زمنية ال وال تدخل من , المقرراتوعا

  ضمنها فترتا التسجيل واالختبارات النهائية .

  الخطة الدراسية
هي مجموعة المقررات الدراسية اإلجبارية، االختيارية والحرة، والتي تشكل من مجموع 

الدرجة العلمية اجتيازها بنجاح للحصول على  وحداتها متطلبات التخرج التي يجب على الطالب
  .حددفي التخصص الم

  المقرر الدراسي
ما لمدة فصل دراسي كامل ويميز اً والمحتوى يتناول موضوع األهدافالمنهج الدراسي محدد 

  .قم والرمزسم والرالمقرر باال

  األكاديميالسجل 
وحالته  ,وتخصصه ,هو وثيقة رسمية تبين وضع الطالب الدراسي شامالً اسم كلية الطالب

وعدد وحداته الدراسية وتقديراته فيها والمعدل الفصلي  االدراسية والمقررات التي درسه
  .والمعدل التراكمي واإلنذارات األكاديمية 

  متطلبات الجامعة
تتفق  مقرراتوهي  ,بهاالالتي تقر الجامعة تدريسها لجميع طالدراسية  المقرراتمجموعة 

  .وأهداف الجامعة

  متطلبات الكلية
وذلك   مالكلية على اختالف تخصصاته البدرسها جميع طيالدراسية التي  المقرراتمجموعة 

  .من الثقافة والمعلومات لهن أساسيةلتوفير قاعدة 
متطلبات 
  التخصص

حقول العلوم والمعرفة حقل واحد من  إلى الدراسية التي تنتمي المقرراتوتشكل مجموعة 
  .التخصص الواحد في الكلية طالبوينفرد بدراستها  ,اإلنسانية

  .ررات التي تم التسجيل فيها فعالً لطالب بعد التسجيل مباشرة يبين المقإيصال ليعتبر بمثابة   الدراسيالجدول 
المرشد 
  األكاديمي

في عملية تسجيل  ليتولى توجيه الطالب األكاديميهو عضو هيئة التدريس الذي يختاره القسم 
  الجامعة وحتى تخرجه. إلىتابع مسيرته العلمية منذ دخوله يمقررات كل فصل دراسي ، و

  واإلضافةالحذف 
التسجيل لتعديل تسجيله بما يتناسب انتهاء فترة من  أسبوع واحد تتاح الفرصة للطالب خالل

  .مع الخطة الدراسية المعتمدة للكلية وفي حدود العبء الدراسي المسموح به 
  حال لم يسجل أي مقرر خالل فترة التسجيل المحددة . هو مؤشر يعطى للطالب  في  مؤشر االنقطاع

  المعدل الفصلي
  

 ً أو رسوباً في الفصل الدراسي الواحد ،  هو معدل عالمات المقررات التي درسها الطالب نجاحا
ثم تجمع , كل مقرر في عدد ساعاته المعتمدةتضرب درجات : يتم احتسابها على النحو التاليو
وتقسم على مجموع الساعات التي سجلها الطالب  ,درسها الطالبضرب المقررات التي  اصلح

  في الفصل الدراسي .

  المعدل التراكمي
 ً تم دراسته ، أحتى آخر فصل  هو معدل عالمات المقررات التي درسها الطالب نجاحاً أو رسوبا

ضرب المقررات التي درسها الطالب في كل  اصلويتم احتسابها على النحو التالي :تجمع ح
  الفصول ، ثم تقسم على إجمالي الساعات المعتمدة للفصول الدراسية التي درستها .
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  :مدير وحدة اإلرشاد األكاديمي -1

  لمدير وحدة اإلرشاد األكاديميالخطة اإلجرائية 
 

  الملحق/النموذج  وقت التنفيذ  إجراءات التنفيذ  المهام  م

1  
إعداد خطة 

تنفيذية لإلرشاد 
  األكاديمي.

  للكلية.بناء الخطة التنفيذية لإلرشاد األكاديمي وفق الخطة التنفيذية 
في بداية العام 

  -  الدراسي

2  

تكليف منسقين 
لإلرشاد 

األكاديمي على 
مستوى الكلية 

  لكل قسم.

خبرة  اختيار منسق لكل قسم على حده على أن يكون ذو . 1
نجاز مجموعة المهام الموكلة إوقادر على  األكاديمي,كافية باإلرشاد 

  له.
  :تزويد المنسقين باآلتي . 2

 والخطط دليل اإلرشاد األكاديمي و جداول االختبارات ,
  .الدراسية

 .قائمة بالمرشدين األكاديميين في كل قسم  

في بداية العام 
  - الدراسي

3  

االجتماع 
بأعضاء 

وحدة اإلرشاد 
األكاديمي 

بشكل دوري 
  لبحث

مستجدات 
العمل وما 
سوف يتم 
تنفيذه من 

  مهام.

  
االجتماع بأعضاء وحدة اإلرشاد األكاديمي بشكل دوري لبحث  

  مستجدات العمل وما سوف يتم تنفيذه من مهام.

  -  مستمر

4  
  

توعية الطالب 
بأهداف وحدة 

اإلرشاد 
  األكاديمي
وكيفية 

االستفادة من 
خدماتها من 

خالل اللقاءات 
  و النشرات

 .إعداد لقاء تعريفي للطالب المستجدين . 1
للطالب المستجدين تحتوي  حقيبة اإلرشاد األكاديميإعداد  . 2

جميع ما يلزمهم من معلومات أساسية عن الكلية وعن 
اإلرشاد األكاديمي وأهميته كأول خطوه تساعد الطالب في 

  مسيرته العلمية.
  ي.عقد أنشطة تثقيفية توعوية لنشر ثقافة اإلرشاد األكاديم . 3
 نتوعية الطالب بأهمية التواصل مع المرشدين األكاديميي . 4

وماله من أهمية بالغة في توضيح الخطوط العريضة لمسيرة 
  الطالب التعليمية حتى تخرجه.

  -  مستمر

5  

مشاكل استقبال 
التسجيل التي 

واجهت الطالب 
وتقديم الحلول 
الفورية من 
خالل التعاون 
مع منسقين 

اإلرشاد 
األكاديمي في 

األقسام 
  المختلفة

القيام بحصر جميع حاالت التعارض في اختبارات المقررات  . 1
  وتزويد لجان االختبارات بنسخة منها.

تقديم الحلول الفورية لما يرد من مشاكل في تسجيل  . 2
  المقررات.

األسبوع األول 
  والثاني

من الفصل 
  الدراسي

  نموذج
  )2رقم (

 بيان باسماء
الطالب الذين 

لديهم 
تعارض في 

جدول 
  األختبارات
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6  

اإلشراف على 
توزيع الطالب 
على المرشدين 

  .األكاديميين

في النظام  نمتابعة الربط االلكتروني للطالب بالمرشدين األكاديميي
طالب، بالتواصل مع  25عند كل مرشد  لبةبحيث ال يتجاوز عدد الط
   عمادة القبول والتسجيل.

 بداية الفصل
  -  الدراسي

  
  لمدير وحدة اإلرشاد األكاديميالخطة اإلجرائية 

 

  الملحق/النموذج  وقت التنفيذ  إجراءات التنفيذ  المهام  م

7  

االجتماع 
بالمرشدين 
 األكاديميين

الجدد وتعريفهم 
باإلرشاد 
األكاديمي 
ومهاراته 

وتدريبهم على 
اإلرشاد 

األكاديمي مع 
تزويدهم 
  بنماذجه.

في حال تكليف مرشد أكاديمي جديد يتم االجتماع به لتعريفه  
بعملية اإلرشاد األكاديمي و مهام المرشد بالتعاون مع منسق 

  اإلرشاد األكاديمي .
دليل لمرشد بدليل اإلرشاد األكاديمي والتأكيد على تزويد ا

  الجداول الدراسية.

  - مستمر

8  
تطوير معايير 

تقييم المرشدين 
  ناألكاديميي

رشاد األكاديمي لتقييم اإل عرض معايير التقييم على منسقي
رفعها لرئيس القسم الحتسابها ضمن معايير تقييم مرشديهم و

  األداء الوظيفي.
  -  مستمر

9  
  

دراسة حاالت 
الطالب الخاصة 
 مثل :المنذرين
والمتعثرين 

أكاديمياً والبحث 
عن أفضل 

الحلول لألخذ 
بأيديهم وتفادي 
تعثرهم مستقبالً 

وتحويلهم 
لوحدة الخدمات 

  اإلرشادية.

ً حاالت الطالب الخاصة كالمنذرين وحصر    المتعثرين أكاديميا
لمعالجة تحويلهم بشكل فوري لوحدة الخدمات اإلرشادية و

  أوضاعهم.
  مستمر

  نموذج
  )3رقم (

بيان بحاالت 
الطالب 
الخاصة 

والمتعثرين 
  اكأديميا

10  

إعداد استبانات 
واستطالعات 

رأي عن فعالية 
اإلرشاد 

األكاديمي مما 
يسهم في 
تطويره 
  مستقبالً.

 استخدام استبانات حديثة لدراسة مدى فعالية اإلرشاد األكاديمي 
نهاية العام الدراسي وذلك بهدف على أن يتم تقديمها في بداية و

  تطوير الخدمات المقدمة.
  مستمر

  نموذج
  )4رقم (

استبيان 
لدراسة مدى 

رضى 
الطالب عن 

المرشد 
  األكاديمي
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11  

استقبال طلبات 
االنسحاب 

بالتنسيق مع 
المرشدين 

 ناألكاديميي
وتحويلهم 

لمسجلة الكلية 
  لدراسة حالتها.

الستقبال نماذج االنسحاب من  نالتنسيق مع المرشدين األكاديميي
من ثم والمقررات بعد دراستها من قبل المرشد  ورفعها للوحدة 

اتخاذ القرار بالموافقة أو عدمه من قبل وكيل الشؤون األكاديمية 
 ً د لتوعية الطالب في للمرش مع توضيح آلية االنسحاب الكترونيا

 وتوضيح أسباب رفض االنسحاب من مقرر فيماحال الموافقة, 
  عدا ذلك.

من األسبوع 
الثالث إلى 

األسبوع الثامن 
من الفصل 

  الدراسي

-  

12  

رفع تقرير 
بشكل دوري 
عن أعمال 

الوحدة 
وانجازاتها في 
نهاية كل فصل 

  دراسي.

  إعداد تقرير  منفصل عن عملية تسجيل المقررات. . 1
إعداد تقرير منفصل عن عملية االنسحاب من  . 2

  المقررات.
  اإلرشاد األكاديمي.إعداد تقرير شامل عن  . 3

األسبوع الرابع 
عشر من الفصل 

  الدراسي
-  

  
  

  :منسق اإلرشاد األكاديمي -2

  بالقسم األكاديمياإلرشاد لمنسق الخطة اإلجرائية 
 

  الملحق/النموذج  وقت التنفيذ  إجراءات التنفيذ  المهام  م

1  

الخطة  تنفيذ
اإلرشادية 
اإلجرائية 
لإلرشاد 
 االكاديمي

الواردة من 
وحدة اإلرشاد 

  األكاديمي

  .القيام بالمهام خالل الفترة المحددة في خطة اإلرشاد األكاديمي
في بداية العام 

  -  الدراسي

2  
اإللمام بالخطة 

الدراسية 
 للبرنامج
  األكاديمي

يتم اإللمام بالخطة الدراسية للبرنامج األكاديمي من خالل 
في دليل اإلرشاد االطالع على خطة البرنامج المرفقة 

  .األكاديمي

في بداية العام 
  - الدراسي

3  

اإللمام بمواعيد 
التسجيل 
والحذف 
واإلضافة 

المعلنة من قبل 
عمادة القبول 

  والتسجيل

 .االطالع على التقويم األكاديمي لعمادة القبول والتسجيل
في بداية العام 

  - الدراسي

4  
عقد اجتماع مع 

 ينالمرشد
  ناألكاديميي

بالقسم مع التأكد من  ناالجتماع دورياً بالمرشدين األكاديميي
  0رشدين الذين يتم تزويدهم للمنسققائمة الم

  -  مستمر

5  
التأكد من قائمة 

 ينالمرشد
 ناألكاديميي

مع رئيس القسم  نمراجعة قائمة المرشدين األكاديميي
  .المختص

بداية الفصل  
  -  الدراسي
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يتم  ذينال
  ماإلشراف عليه

6  

إعالم 
 ينالمرشد
بأي  ناألكاديميي

تغييرات طارئة 
بداية أو خالل 
  الفصل الدراسي

متعلقة بطالب اإلرشاد ضرورة االطالع على آخر التحديثات ال
  إعالم المرشد بذلك.لكل مرشد و

  -  مستمر

7  

الجداول إعداد 
الخاصة 

بالساعات 
المكتبية 

اإلرشادية 
 ينللمرشد

  ناألكاديميي

إلعداد جداول الساعات  ناألكاديميي االجتماع بالمرشدين
في  البوإعالنها للط المكتبية اإلرشادية الخاصة بكل مرشد

لوحات اإلعالنات لألقسام وفي وسائل التواصل االجتماعي 
  المختلفة.

بداية الفصل 
  -  الدراسي

8  

التجاوب مع 
استفسارات  

 موحثه  البالط
على مراجعة 

وفق يهم مرشد
الساعات 

المعلنة المكتبية 
 ينللمرشد

  ناألكاديميي

التجاوب مع الب بشكل ودي والتواصل مع جميع الط
 مالمتعلقة باإلرشاد األكاديمي و توجيهه ماستفساراته

  .يناألكاديمي يهملمرشد
  -  مستمر

  
  

  لمنسق اإلرشاد األكاديمي بالقسمالخطة اإلجرائية 
 

  الملحق/النموذج  وقت التنفيذ  إجراءات التنفيذ  المهام  م

9  

حصر الحاالت 
األكاديمية 

 البللط
، ين(المتعثر

لم يتم  الذين
،  مإرشاده

حصر المقررات 
الحاالت ، 

الخاصة، حاالت 
) التعارض

ورفعها لوحدة 
اإلرشاد 
  األكاديمي.

 نحصر جميع الحاالت الواردة من قبل المرشدين األكاديميي
المقررات اً، وكذلك حصر والمتعلقين بالطالب المتعثرين دراسي

راسي باإلضافة إلى حاالت ضافتها في الفصل الدالمقترح إ
  .التعارض إلكمال الالزم

في بداية العام 
  -  الدراسي

10  
االستعداد التام 
لمساعدة أي 

  أكاديمي  مرشد

بضرورة والتأكيد عليهم  ناألكاديمييتقديم المساعدة للمرشدين 
الجداول الدراسية في االلتزام بدليل اإلرشاد األكاديمي ودليل 

  تفعيل اإلرشاد.

في بداية العام 
  - الدراسي
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11  

تفعيل ورش 
تدريبية لتهيئة 

المرشد 
  األكاديمي

بالتعاون  الجديد
مع مرشد 

  أكاديمي مميز

  إقامة ورش تدريبية
 

  -  مستمر

12  
  

تشجيع 
 ينالمرشد

 ناألكاديميي
على العطاء 
عبر تفعيل " 

المرشد 
  المميز".

خالل الفصل   دور فعال في اإلرشاد األكاديمي.  لهشد أكاديمي مميز اختيار مر
  -  الدراسي

13  

االلتزام 
بمواعيد 

االجتماعات 
الدورية 

الخاصة بوحدة 
اإلرشاد 
  األكاديمي

الحرص على حضور االجتماعات الخاصة بالوحدة، لمناقشة 
  مستجدات العمل.

  -  مستمر

14  

رفع تقرير بما 
تم انجازه خالل 

الدراسي الفصل 
لوحدة اإلرشاد 

في  األكاديمي
نهاية الفصل 

  الدراسي

  إعداد تقرير شامل عن تفعيل اإلرشاد األكاديمي في كل قسم.
األسبوع الرابع 
عشر من الفصل 

  الدراسي
-  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

28 



  

 

م8201   بكلية الصيدلة اإلكلينيكية الدليل اإلجرائي لوكالة الشؤون األكاديمية 

  :المرشد األكاديمي -3

  للمرشد األكاديميالخطة اإلجرائية 
 

  الملحق/النموذج  وقت التنفيذ  إجراءات التنفيذ  المهام  م

1  
تفعيل محتوى 
ملف اإلرشاد 

  األكاديمي

 : اإلرشاد األكاديمي ضّمن ملف يت
 بيان بأسماء الطالب الذين سيتم إرشادهم. 
 .بيان بأسماء الطالب الذين استلموا نموذج المقررات المراد تسجيلها  
 . الخطة الدراسية للطالب المؤدية للتخرج  
 . جدول تسجيل الطالب لكل فصل دراسي  
 .(كشف التقديرات ) نسخة حديثة من سجل الطالب  األكاديمي  
 .( إن وجدت ) معادلة الطالب  للمقررات 
 . استمارة تسجيل المقررات الدراسية  
 . استمارة حصر احتياج الطالب من المقررات الدراسية  
 استمارة الحذف واإلضافة للمقررات الدراسية  للطالب .  
 . استمارة االنسحاب من مقرر أو أكثر  

بداية العام 
  الدراسي

  

  نموذج 
  )5رقم (

بيان بأسماء الطالب 
  الذين سيتم ارشادهم

  نموذج
  )6رقم (

بيان بأسماء الطالب 
الذين استملوا نموذج 

المقررات المراد 
  تسجيلها
  نموذج
  )7رقم (

بيان بالمقررات 
  المراد تسجيليها

  نموذج
  )8رقم (

بحصر احتياج بيان 
الطالب من 

  المقررات الدراسية
  نموذج
  )9رقم (

الحذف واإلضافة 
  للمقررات الدراسية

2  

تقديم 
المعلومات 
اإلرشادية 
واألكاديمية 

 للطالب

 االجتماع بالطالب والتعرف عليهم وبناء عالقة طيبة معهم . . 1
توضيح دور المرشد األكاديمي في تقديم الخدمة اإلرشادية للطالب  . 2

.  
 الطالب بالخطط الدراسية.تعريف  . 3
ضرورة النجاح في المتطلبات حيث إنه لن يسمح للطالب توضيح  . 4

 .لمتطلب السابق لهتسجيل مقرر لم ينجح في ا
الحد األدنى واألقصى من الساعات المعتمدة التي تسمح ب تعريفهم . 5

الدراسي للطالب )  للطالب بتسجيلها في وضعه الحالي ( العبء
 بناء على معدله التراكمي .

  تعريف الطالب بوسائل التواصل معهم ومواعيد الساعات المكتبية . 6

بداية العام 
  -  الدراسي

3  
اإلشراف على 

تسجيل الجدول 
الدراسي 

  للطالب

  نماذج التسجيل لتعبئتها .ب االجتماع بالطالب وتزويدهم . 1
  مساعدة الطالب في اختيار مقرراتهم . . 2
زمني إلكمال متطلبات  مساعدة الطالب في إعداد جدول . 3

الى قائمة قصر مدة ممكنة وذلك من خالل الرجوع التخرج في أ
 .مقررات التخصص الدراسي

التأكيد على الطالب أن المرشد ال يقوم بتسجيل المقررات في  . 4
 .ن تسجيل المقررات مسئولية الطالبالنظام وا

 عند اختيار المقررات.وط التالية التحقق من توفر الشر . 5
 .السابقة للمقررات المراد تسجيلهاالنجاح في المتطلبات  . 1
 .المستوى األدنى لها أولوية قصوى المتطلبات من . 2
حد المتطلبات ألحد المقررات التي كان إذا رسب الطالب في أ . 3

عليه تسجيل المقرر الذي رسب  يرغب بتسجيلها للفصل القادم ،
  .فيه

  
أسبوع تفعيل 

  األكاديمياالرشاد 
-  
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  للمرشد األكاديميالخطة اإلجرائية 
 

  الملحق/النموذج  وقت التنفيذ  إجراءات التنفيذ  المهام  م

4  
اإلشراف على 
تسجيل الجدول 

الدراسي 
  للطالب

استالم الجدول النهائي والتأكد من تحقق الشروط السابقة 
  في المقررات المسجلة .

  األسبوع األول
من بداية الفصل 

 الدراسي
-  

5  
اإلشراف على 
عملية الحذف 

واإلضافة 
  للطالب

في إجراء عملية الحذف  ينالراغب استقبال الطالب . 1
  في أسباب ذلك . مواإلضافة ومناقشته

إلى طلب ذلك من خالل طلبات التسجيل في نظام ههم وتوجي
  سجالت الطالب  في الحاالت التالية : 

 ).األكاديميةالشؤون صالحيات وكيل تعارض في الوقت( 
 ( صالحيات وكيل الشؤون األكاديمية ) . متطلب سابق 
 (صالحيات المرشد األكاديمي ) . ًمنذر أكاديميا 
 صالحيات ىتجاوز تسجيل مقرر في مستويين أدن ) .

 المرشد األكاديمي )
  األكاديمية ) الشؤونشعبة مغلقة ( صالحيات وكيل. 
  ن ( صالحيات وكيل الشؤوتجاوز المدة الدراسية

 األكاديمية )
متابعة الحاالت التي من صالحيات المرشد األكاديمي  . 2

  وإعطاء الموافقة عليها .

حسب التقويم 
األكاديمي لعمادة 
  القبول والتسجيل

-  

6  
اإلشراف على 

عملية 
االنسحاب من 
  مقرر أو أكثر

في إجراء عملية االنسحاب من  ينالراغب استقبال الطالب . 1
  في أسباب ذلك . ممقرر  ومناقشته

بنموذج  تزويد الطالب الراغبين باالنسحاب من مقرر . 2
  االنسحاب .

التأكد من عدد ساعات الطالب بعد االنسحاب بحيث ال  . 3
  تقل عن الحد األدنى .

إلى وحدة  توقيع النماذج وتوجيه الطالب لتسليمها . 4
 اإلرشاد األكاديمي .

ل ب الى تعبئة النموذج الكترونياً من خالتوجيه الطال . 5
حالة الطالب والموافقة نظام سجالت الطالب بعد دراسة 

  على طلباتهم . 

بداية من 
األسبوع الثالث 
وحتى نهاية 
  األسبوع الثامن

-  
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 ً   : وحدة الخدمات االرشاديةخامسا

تقدم خدمات إرشادية نوعية متخصصة وتسعى الى اكتشاف الطاقات وتوجيهها نحو وحدة 
   األهداف

  الخدمات االرشاديةالخطة اإلجرائية لوحدة 
 

  الملحق/النموذج  وقت التنفيذ  إجراءات التنفيذ  المهام  م

1  

تعريف أعضاء 
الهيئة التعليمية 
واإلدارية  في  
الكلية بمهام 

وحدة الخدمات 
  االرشادية

االجتماع بأعضاء هيئة التدريس مرة واحدة في الفصل  . 1
 الدراسي .

تكوين عالقات مهنية مثمرة مع أعضاء هيئة التدريس  . 2
  وموظفي الكلية .

التعاون مع الوحدة في مالحظة السلوكيات والمشكالت التي  . 3
  يعاني منها الطالب .

دعم الوحدة من خالل تبصير الطالب بمهامها في القاعات  . 4
  .الدراسية

  -  مستمر

عقد اجتماعات   2
  دورية 

  .تاالجتماعاسبوعي لعقد أتحديد موعد . 1
  تحديد الموضوعات الالزم نقاشها .. 2
  .تدوين االجتماعات بمحاضر. 3
  ى متابعة مما دون في االجتماعات.ال جمتابعة ما يحتا. 4
  . ةوضع خطة الخدمات اإلرشادي . 5
  .دتطوير العمل حسب ما يستج . 6
  من سلوكيات داخل الكلية. رمناقشة ما يظه . 7

  - مستمر

دراسة الحاالت   3
  الفردية

ول من جهة معينة داخل أو يحيحضر الطالب بنفسه أو يستدعى  . 1
 الكلية, وتتخذ اإلجراءات التالية:

 تعبئة نموذج دراسة الحالة.  
 .تحديد مواعيد الجلسات 
  خرين من داخل أو خارج آتحويل بعض الحاالت لمختصين

 الجامعة.
  مع أولياء األمور اذا لزم األمرالتواصل. 
 الدراسية.مسيرته التي تعيق  ةالمشكلمساعدة الطالب في حل  . 2
ذوى المشكالت النفسية أو  للطالبتقديم الخدمات اإلرشادية  . 3

 االجتماعية والتي تغلب عليه الخصوصية.
 ألسباب نفسيةدراسياً المتأخر المتابعة الفردية للطالب  . 4

 االحتياجات الخاصة. واجتماعية وذوي
في تقديم  االستفادة من بعض المؤسسات والجهات الحكومية . 5

 الدعم لوحدة االستشارات النفسية الفردية.
المختصين والمهتمين بالمشكالت واألزمات الخاصة  تعريف . 6

  التي يمر بها الفرد ومدى خطورتها على التوافق النفسي.

  -  مستمر
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  الخدمات االرشاديةالخطة اإلجرائية لوحدة 
 

  الملحق/النموذج  وقت التنفيذ  إجراءات التنفيذ  المهام  م

4  

دراسة حاالت 
الطالب 

المتعثرين 
الحاصلين على 
معدل أكاديمي 

 2اقل من 
المحولين  من 
وحدة اإلرشاد 

  االكاديمي.

يتم استدعاء الطالب عن طريق البريد االلكتروني أو الجوال أو إعالن  . 1
 اسمه في الشاشات االلكترونية.

 تعبئة نموذج دراسة الحالة المتعثرة. . 2
 دراسة الحالة . . 3
 تحديد مواعيد الجلسات للحاالت االجتماعية ونفسية. . 4

 الهدف من ذلك:
  على التكيف في الحياه الجامعية وتعديل بعض األفكار مساعدة الطالب

أو األساليب التي تساعد على تخطي مرحلة اإلنذار االكاديمي اجتماعياً 
  ونفسياً.

بداية كل فصل 
  -  دراسي

5  
إقامة ورش 

حسب تدريبة 
حاجة الطالب 

  لها .

 .بالوحدة عالن عنها في وسائل االتصال الخاصيتم اإل -1
 تسجيل الطالب  الراغبين في الحضور. -2
 طباعه وإعداد الحقائب التدريبية. -3
 أخذ الموافقة على تقديم الورش من مركز االرشاد الجامعي.  -4
 تفعيل الورش التدريبية. -5
 تقييم الورش التدريبية. -6
  الحضور وتسليمها.إصدار شهادات  -7

  - مستمر

6  

التعاون مع 
اإلرشاد 

االكاديمي بتقديم 
ورش تدريبة 

خاصة للطالب  
المتعثرين مثل 

المذاكرة (
تدوين , الفعالة

, المالحظات
التعامل االيجابي 

, مع المشكالت
  )قلق االختبارات

  ة.يعالن عن مواعيد الورش التدريباإل . 1
 الحضور.االتصال بالمتعثرين للتأكيد على أهمية  . 2
 عداد الحقائب التدريبية.طباعه وإ . 3
 أخذ موافقة مركز اإلرشاد على الورش التدريبية  . . 4
  تفعيل الورش التدريبية  . 5
 تقييم الورش التدريبية. . 6

  الهدف من ذلك:
 على تخطي مرحلة اإلنذار األكاديمي . البالطة مساعد  

بداية الفصل 
  -  الدراسي

7  

تفعيل برامج 
ومحاضرات 

وحمالت 
حسب مختلفة 

حاجة الفئات 
المستهدفة 

وتكون ضمن 
نادي الوحدة ان 

  وجد.

يتم تحديد الموضوعات التي يلزم تفعليها من واقع حاجة الفئات  . 1
 المستهدفة 

 إعداد البرنامج . . 2
 االعالن عنة. . 3
 تفعيل البرنامج. . 4

 الهدف من ذلك:
  رصد ومتابعة مظاهر السلوك السلبي والعمل على تقديم الحلول

  المناسبة.التربوية 

  -  مستمر

تفعيل دور   8
  الطالب المرشد

لية لتوضيح مهام وحدة الخدمات اختيار طالب من كل قسم بالك . 1
  رشادية لزمالئه بالقسم .اإل

 رشادية في القسم.نقل  حاجة الطالب للخدمات اإل . 2
  :ذلك من الهدف
  .إيجاد حلقة وصل بين الطالب ووحدة الخدمات  
  اإلرشادية للطالب.سهولة التعرف على االحتياجات  

  -  مستمر
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  الخدمات االرشاديةالخطة اإلجرائية لوحدة 

 

  الملحق/النموذج  وقت التنفيذ  إجراءات التنفيذ  المهام  م

9  
عداد التقارير إ

االسبوعية 
والشهرية 
  والسنوية

  ن مركز اإلرشاد الجامعي.تعبئة النماذج االلكترونية الصادرة م . 1
 الخاص بالكلية.نجاز تعبئة نموذج اإل . 2

  الهدف من ذلك:
 . تدوين أعمال الوحدة 
 حصائية .الحصول على نتائج إ 
 .االستعانة بها في وضع خطط مستقبلة لإلرشاد  

  سبوعيأ
  شهري
  سنوي

-  
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  : وحدة التعلم االلكترونيسادسا

 طلبةوالتعنى بخدمة المحتوى االلكتروني للمقررات الدراسية وتثقيف أعضاء التدريس وحدة 
 (البالك بورد)  بنظام إدارة التعلم االلكتروني

  التعلم االلكترونيالخطة اإلجرائية لوحدة 
 

  النموذج/الملحق  وقت التنفيذ  إجراءات التنفيذ  المهام  م

1  

االجتماع مع 
الطالب 

المستجدين 
لتفعيل نظام 
إدارة التعلم 
االلكتروني 

)Blackboard(.  

 الطالب ويتضمن اللقاء:االجتماع بالمستجدين من 
 .)Blackboard(التعريف بنظام إدارة التعلم االلكتروني  . 1

في عمليتي  )Blackboard(أهمية نظام إدارة التعلم االلكتروني  . 2
  التعليم والتعلم.

 .)Blackboard(الخدمات التي يقدمها نظام إدارة التعلم االلكتروني  . 3

  .)Blackboard(كيفية استخدام نظام إدارة التعلم االلكتروني  . 4
توزيع بعض المنشورات الخاصة باستخدام نظام إدارة التعلم  . 5

 .)Blackboard(االلكتروني 

 توجيه الطالب إلى استخدام نموذج حل المشكالت. . 6
 توجيه الطالب إلى التواصل مع وحدة التعلم االلكتروني بالكلية. . 7
  توزيع دليل خاص باستخدام الطالب للبالك بورد. . 8

  األسبوع األول
بداية  من

الفصل 
   الدراسي

-  

2  

االجتماع مع 
أعضاء هيئة 

التدريس الجدد 
لتفعيل نظام 

التعلم إدارة 
  االلكتروني

) (Blackboard 

  :ويتضمن اللقاء االجتماع مع أعضاء هيئة التدريس الجدد
  عرض أهمية نظام إدارة التعلم االلكتروني

)Blackboard( .في عمليتي التعليم والتعلم 

  التعريف بالخدمات التي يقدمها نظام إدارة التعلم
 .)Blackboard(االلكتروني 

  ستخدام النموذج الخاص التوجيه أعضاء هيئة التدريس
بحل المشكالت الخاصة باستخدام نظام إدارة التعلم 

  .)Blackboard(االلكتروني 

  األسبوع األول
من بداية 
الفصل 
  الدراسي

-  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

   

34 



  

 

م8201   بكلية الصيدلة اإلكلينيكية الدليل اإلجرائي لوكالة الشؤون األكاديمية 

  التعلم االلكترونيالخطة اإلجرائية لوحدة 
 

  النموذج/الملحق  وقت التنفيذ  إجراءات التنفيذ  المهام  م

3  

تنمية مهارات 
الطالب في 

استخدام نظام 
التعلم إدارة 

 االلكتروني
)Blackboard(  

وحل مشاكلهم 
  المتعلقة بذلك

والتي  االطالع على النشرات الخاصة بوحدة التعلم االلكتروني, . 1
  تتضمن:

  الدخول على نظام إدارة التعلم االلكتروني)Blackboard(: 

التعلم  -خدمات أكاديمية وبحثية -(الخدمات اإللكترونية
  تسجيل الدخول) -كتابة الرقم الجامعي وكلمة المرور -االلكتروني

 :استعادة كلمة المرور الخاصة في حال  فقدانها 
إدخال رقم الهوية  -كلمة المرورنسيت  -من الخدمات اإللكترونية(

كتابة  -إدخال كود التحقق -الضغط على بحث -او السجل المدني
 الباسورد الجديدة).

 :تغيير كلمة المرور الخاصة 
إدخال رقم الهوية  -تغيير كلمة المرور -( من الخدمات اإللكترونية

كتابة  -إدخال كود التحقق -ى بحثالضغط عل -او السجل المدني
 الجديدة). مروركلمة ال

 هدافه:أالتعرف على أهمية المقرر و 
 االطالع على  توصيف المقرر) -البدء من هنا -(صفحة المقرر

 :الحصول على الخطة التنفيذية والمواد التعليمية الخاصة بالمقرر 
 تحميل الخطة التنفيذية) -محاضرات المقرر -( صفحة المقرر

 :أداء االختبار االلكتروني 
 )assessment - بدء االختبار) -الضغط على اسم االختبار 

 :تقديم الواجبات اإللكترونية 
 )assessment - ارفاق  -كتابة تقديم -الضغط على اسم الواجب

 تقديم) -ملف من الكمبيوتر
  و الطالب:أإرسال الرسائل اإللكترونية ألستاذ المقرر 

ً االنضمام إلى المجموعات المقسمة إلكتروني  :ا
  تسجيل) -اسم المجموعة -المجموعات -( أدوات

 :استخدام المكتبة الرقمية 
المكتبة  -خدمات اكاديمية وبحثية -( الخدمات اإللكترونية

 الرقمية).
 :عمل ملف اإلنجاز اإللكتروني 

  إنشاء) -يملف االنجاز اإللكترون -( ادوات
 :استخدام الفصول االفتراضية  

 تحميل ملف -اتحميل الجاف –الفصول االفتراضية  -( أدوات
luncher- االنضمام إلى الجلسة.(  

  التواصل مع الطالب لحل المشكالت التي تواجههم. . 2
  نشر بعض الصور التي تحث الطالب على  تفعيل البريد الجامعي. . 3

  -  مستمر
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  التعلم االلكترونيالخطة اإلجرائية لوحدة 
  

  إجراءات التنفيذ  المهام  م
وقت 
  التنفيذ

ا/النموذج
  لملحق

4  

تنمية مهارات 
عضاء هيئة أ

التدريس في 
استخدام نظام 

التعلم إدارة 
 االلكتروني

)Blackboard(  

االطالع على الدليل الخاص باستخدام أعضاء هيئة التدريس لنظام إدارة التعلم  . 1
  .)Blackboard(االلكتروني 

 ) الدخول على نظام إدارة التعلم االلكترونيBlackboard.( 

 التعلم االلكتروني) -خدمات اكاديمية وبحثية -(الخدمات اإللكترونية  
 :استعادة كلمة المرور الخاصة في حال  فقدانها 

كتابة رقم الهوية او رقم السجل  -نسيت كلمة المرور -( الخدمات اإللكترونية
 كتابة كلمة المرور الجديدة). -إدخال كود التحقق -المدني

 فيذية والتوصيف:كيفية رفع الخطط التن 
تحديد  -عنصر/ ملف -إنشاء محتوى -البدء من هنا -( الصفحة الرئيسية للمقرر

 تقديم) -الملف
 عمل اإلعدادات األولية لصفحة المقرر 
 تغيير الشعار: -

 تقديم) -وضع الشعار -شعار -( الصفحة الرئيسة للمقرر
 تغيير اسم الصفحة: -

  تقديم) -كتابة االسم الجديد –تحرير  –( الصفحة الرئيسية 
 ):Blackboardتغيير لغة نظام إدارة التعلم االلكتروني ( . 1

البيانات  -إعدادات شخصية -( الصفحة الرئيسية للبالك بورد إعدادات
 تقديم) -تغيير اللغة -الشخصية

 إنشاء الواجبات إلكترونياً: . 2
)assessment – تقديم) -تحديد درجته –كتابة اسم الواجب  -الواجب -التقييمات 

 تقييم الواجبات إلكترونياً: . 3
عرض  -مركز التقديرات الكاملة -مركز التقديرات -(الصفحة الرئيسية

 تقديم) -كتابة الدرجة والتعقيب -تقدير المحاولة -تفاصيل المحاولة
 إنشاء المناقشات اإللكترونية: . 4

اسم  -إنشاء سلسلة الرسالة -تقديم –اسم المنتدى  -إنشاء منتدى -( المناقشات
 تقديم) -تفاصيل الموضوع -الموضوع

 إنشاء االختبارات اإللكترونية: . 5
. assessment – تعليمات -االختبار وصف -االختبار اسم -إنشاء -اختبار -التقييمات 

 )موافق -وتقديم التالي السؤال إنشاء -السؤال إنشاء -تقديم -االختبار
 اإللكتروني:نشر االختبار  . 6

)assessment – تحديد  -تقديم -الضغط على اسم االختبار -اختبار -التقييمات
 تقديم). -شروط النشر

 كيفية تقسيم المجموعات الكترونيا في أشكالها المختلفة. . 7
   تقديم)  -يدوي -إنشاء مجموعات ذاتي/ عشوائي -المجموعات -(أدوات

 المقررات على حسب الفصل الدراسي:كيفية التحكم في ظهور واخفاء بعض  . 8
إزالة العالمة من امام كل  -التجميع حسب الفصل -( التحكم في المقررات

  فصل دراسي ال ترغب في ظهور مقرراته)
  .كيفية التعامل مع مركز التقديرات . 9

  -  مستمر
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  التعلم االلكترونيالخطة اإلجرائية لوحدة 
 

  النموذج/الملحق  التنفيذوقت   إجراءات التنفيذ  المهام  م

6  

تنمية مهارات 
عضاء هيئة أ

التدريس في 
استخدام نظام 

التعلم إدارة 
 االلكتروني

)Blackboard(  

 الحصول على ملف إكسل بالدرجات: . 10
 -العمل دون اتصال -مركز التقديرات الكاملة –( مركز التقديرات 

  حفظ ) -تقديم -تنزيل
 إضافة عمود: . 11

كتابة  -إنشاء عمود –مركز التقديرات الكاملة  –( مركز التقديرات 
  تقديم). -اسم العمود وضع الدرجة له

 حذف عمود: . 12
حذف  -تحديد العمود -مركز التقديرات الكاملة –( مركز التقديرات 

  عمود).
 .Modelكيفية إنشاء الدرس اإللكتروني باستخدام  . 13

 :إنشاء وحدة نمطية 
 تقديم). -اسم الوحدة –ة وحدة نمطي –إنشاء محتوى  –( المحاضرات 

 :إنشاء مقدمة 
 تقديم). -كتابة المقدمة –عنصر   -(إنشاء محتوى

 :كتابة االهداف 
 تقديم). -كتابة المقدمة –عنصر   -(إنشاء محتوى

 للمحاضرة: ةرفع العروض التقديمي 
 تقديم). -استعراض من جهاز الكمبيوتر  -اسم الملف -ملف  -(إنشاء محتوى

  ةاإللكترونياألنشطة: 
 تقديم). -كتابة األنشطة –عنصر   -(إنشاء محتوى

 :االختبار البعدي 
)assessment – اسم االختبار   -تقديم  -إنشاء اختبار  -اختبار -التقييمات- 

  تقديم) -تعليمات االختبار -الوصف
 :كيفية استخدام ملف اإلنجاز اإللكتروني 

  تقديم) -إنشاء -ملف االنجاز -( أدوات
 :إنشاء اإلعالن 

 -اسم اإلعالن -تحديد فترة اإلعالن–إنشاء اعالن —إعالنات -( أدوات
 تقديم) -محتوى اإلعالن

 إنشاء الفصول االفتراضية: . 14
تحميل  -تحديد التوقيت -إنشاء جلسة –الفصول االفتراضية  -(أدوات

 االنضمام إلى الجلسة) – luncherتحميل  -الجافا

قناة لوحدة التعليم على اليوتيوب تتضمن  العديد وتم ذلك من خالل إنشاء  
من الفيديوهات التعليمية التي تناولت نفس النقاط السابقة ولكن مقدمة 

  بالفيديوهات بدال من الصور التوضيحية:
  ).Blackboardالدخول على نظام إدارة التعلم االلكتروني ( . 1
 استعادة كلمة المرور الخاصة في حال  فقدانها. . 2
 الخطط التنفيذية والتوصيف. كيفية رفع . 3
  عمل اإلعدادات األولية لصفحة المقرر( من شعار ومسمى....) . 4

  -  مستمر
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  التعلم االلكترونيالخطة اإلجرائية لوحدة 
 

  إجراءات التنفيذ  المهام  م
وقت 
  التنفيذ

  النموذج/الملحق

7  

تنمية مهارات 
عضاء هيئة أ

التدريس في 
استخدام نظام 

التعلم إدارة 
 االلكتروني

)Blackboard(  

 .التخطيط للمحاضرات 
  ً  .إنشاء وتقييم الواجبات إلكترونيا
 .إنشاء ومتابعة المناقشات اإللكترونية 
 .كيفية إنشاء ونشر االختبارات اإللكترونية 
 .كيفية تقسيم المجموعات الكترونيا في أشكالها المختلفة 
 خفاء بعض المقررات على حسب الفصل كيفية التحكم في ظهور وإ

 الدراسي.
 .كيفية التعامل مع مركز التقديرات 

  كيفية إنشاء الدرس اإللكتروني باستخدامModel. 

  التحكم في االعداد الخاصة باستخدام نظام إدارة التعلم االلكتروني
)Blackboard(..  

  -  مستمر

حل المشكالت   8
  الفنية للطالب

 ويتضمن ذلك:
 الخاص بالوحدة. من خالل نموذج حل المشكالتنشر البيانات المطلوبة  . 1
التواصل الدائم والسريع مع الدعم الفني لحل مشكالت الطالب في استخدام  . 2

 ).Blackboardنظام إدارة التعلم االلكتروني (

ً من خالل صفحة وحدة التعلم االلكتروني على  . 3 تلقي المشكالت ايضا
Twitter.  

  مستمر

  نموذج
  )10رقم (

بيان بأسماء 
الطالب 

الذين لديهم 
مشاكل في 
نظام البالك 

  بورد

9  
حل المشكالت 
الفنية ألعضاء 
  هيئة التدريس

  ويتضمن ذلك:
النموذج الخاص بحل مشكالت أعضاء هيئة التدريس والذي يتم من نشر  . 1

حال حدوث أي مشكالت  خالل التواصل مع وحدة التعلم االلكتروني  في
 ).Blackboardخاصة باستخدام نظام إدارة التعلم اإللكتروني (

التواصل الدائم والسريع مع الدعم الفني لحل مشكالت الطالب في استخدام  . 2
 ).Blackboardنظام إدارة التعلم االلكتروني (

ً من خالل صفحة وحدة التعلم االلكتروني على  . 3 تلقي المشكالت ايضا
Twitter.  

 مستمر

  نموذج
  )11رقم (

بيان بأسماء 
اعضاء هيئة 

التدريس 
الذين لديهم 
مشاكل في 
نظام البالك 

  بورد

10  

  
  

تزويد أعضاء 
هيئة التدريس 
بكيفية إنشاء 

األبحاث 
وتقييمها مع 
تحديد نسب 

  االقتباس

  إلنشاء األبحاث والواجبات األمنه باستخدامTurnitin Assignments 

)assessment- التقييمات- Turnitin Assignments-  تحديد خيارات الواجب االسم
  تقديم)  -ونوعية الملف ونسبة االقتباس

  لتقييم األبحاث والواجبات بتحديد نسبة االقتباس بواسطةTurnitin 

Assignments:  

اسماء  -الضغط عليها – Turnitin Assignments -( أدوات المقرر الدراسي
 -مركز التقديرات -ومقاطع االقتباس -تحديد خيارات االقتباس -الطالب

 -وضغط الدرجة امام اسم الطالب يدويا -مركز التقديرات الكاملة
  )Enterالضغط

  -  مستمر
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  التعلم االلكترونيالخطة اإلجرائية لوحدة 
 

  الملحق/النموذج  وقت التنفيذ  إجراءات التنفيذ  المهام  م

11  
تفعيل البريد 

الجامعي 
  للطالب

 تضمن ذلك:يو 
عمل حملة خاصة بتفعيل البريد الجامعي من خالل  . 1

من خاللها توزيع منشورات خاصة أنفسهن تم الطالب 
 بذلك.

نشر البيانات المطلوبة  والبريد الخاص بالوحدة في حال  . 2
 وجود أي مشكلة.

 التواصل الدائم والسريع مع الدعم الفني لحل مشكالت . 3
اإللكتروني  مالطالب في استخدام نظام إدارة التعل

)Blackboard(. 

عمل بطاقة خاصة بحث الطالب على تفعيل البريد  . 4
الجامعي ونشرها من خالل اعضاء هيئة التدريس على 

 .)Blackboard(اإللكتروني  منظام إدارة التعل

م تلقي المشكالت أيًضا من خالل صفحة وحدة التعل . 5
  .Twitterااللكتروني على 

  - مستمر

12  

تحويل 
 المقررات

التقليدية إلى 
مقررات 
  إلكترونية

 هميته.أااللكتروني  و متقديم دورات  عن التعل . 1
 عداد الدرس اإللكتروني.إتقديم دورات عن  . 2
تروني من خالل عن كيفية عمل درس إلك Pdfتوزيع ملف  . 3

 .)Blackboard(لكتروني نظام إدارة التعلم اال

تحويل بعض  االلكتروني بشان التواصل مع عمادة التعلم  . 4
  لكترونية.المقررات إلى مقررات ا

  - مستمر
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 ً   : وحدة االختباراتسابعا

في داخل أقسام الكلية  الطالببإدارة وتنظيم ومتابعة رفع مستوى جودة تقييم األداء تعنى وحدة 

  .كما تعنى بضبط سير االختبارات وفق منهجية تضمن صحتها، نزاهتها، وموثوقيتها

  : نة ضوابط وإجراءات االختباراتالئحة الدراسة واالختبارات المتضم
 : المادة الحادية والثالثون 

لجنة تتعاون مع األقسام في تنظيم أعمال االختبار النهائي، وتكون مهامها  تشكيل يجوز لمجلس الكلية
مراجعة كشوف رصد الدرجات وتسليمها للجنة المختصة خالل مدة ال تزيد عن ثالثة أيام من تاريخ 

  اختبار أي مقرر .
  المادة الثانية والثالثون:

  ارات النهائية.يجوز لمجلس الكلية أن يقرر تطبيق السرية في إجراءات االختب
  المادة الثالثة والثالثون:

يضع مدرس المقرر أسئلة االختبار، ويجوز عند االقتضاء بناًء على اقتراح رئيس القسم أن يضعها من 
  يختاره مجلس الكلية.

  المادة الرابعة والثالثون:
) أن يشرك معه يصحح مدرس المقرر أوراق االختبار النهائي لمقرره ، ويجوز لرئيس القسم (عند الحاجة

  متخصصاً أو أكثر في التصحيح، ويجوز لمجلس الكلية عند الضرورة أن يسند التصحيح إلى من يراه.
  المادة الخامسة والثالثون:

يرصد من يقوم بتصحيح االختبار النهائي الدرجات التي يحصل عليها الطالب في كشوف رصد الدرجات 
  ا رئيس القسم.المعدة لذلك ويوقع عليها ،  ثم يصادق عليه

  المادة السادسة والثالثون :
  ال يجوز اختبار الطالب في أكثر من مقررين في يوم واحد ، ولمجلس الجامعة االستثناء من ذلك.

  المادة السابعة والثالثون:
 يسمح للطالب بدخول االختبار النهائي بعد مضي نصف ساعه من بدايته،  كما ال يسمح له بالخروج ال

  قبل مضي ساعه من بدايته.من االختبار 
  المادة الثامنة والثالثون :

الغش في االختبار أو الشروع فيه أو مخالفة التعليمات وقواعد إجراء االختبار أمور يعاقب عليها الطالب 
  وفق الئحة تأديب الطالب التي يصدرها مجلس الجامعة.

  المادة التاسعة والثالثون :
المقرر ، في حاالت الضرورة،  الموافقة على إعادة تصحيح أوراق لمجلس الكلية التي تتولى تدريس 

  اإلجابة خالل فترة ال تتعدى بداية اختبارات الفصل التالي.
  المادة األربعون:

مدة االختبار التحريري النهائي على أال  –بناًء على توصية مجلس القسم المختص  –يحدد مجلس الكلية 
  اعات.تقل عن ساعه وال تزيد على ثالث س

  المادة الحادية واألربعون:
) يضع مجلس الجامعة التنظيمات الخاصة 40-31مع عدم اإلخالل باألحكام الواردة في المواد من (

  بإجراءات االختبارات النهائية.                     
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 : القواعد التنفيذية -

ً مشتمالً يتم رص )1( على درجة األعمال الفصلية ودرجة االختبار  د الدرجات رصداً تفصيليا
في القوائم المعدة من  –أومن قام بالتصحيح  –النهائي والتقدير النهائي من قبل مدرس المادة 

عمادة القبول والتسجيل سواء أكانت ورقية أو الكترونية ،  على أن يتاح  إدخال الدرجات في 
 النهائية.نظام سجالت الطالب من أول يوم في االختبارات 

يتم رفع الدرجات المصادق عليها من القسم المختص إلى عميد الكلية لالعتماد ،  ومن ثم  )2(
 طالع مجلس الكلية على تلك النتائج.إ

ساعة من آخر اختبار حسب الجدول المعلن  72يتم اغالق النظام ويتوقف إدخال الدرجات بعد  )3(

 لالختبارات.

 إجراءات إعادة تصحيح أوراق اإلجابة :

أ ) أن يتقدم الطالب بطلب إعادة تصحيح الى عميد الكلية أو من يفوضه خالل أسبوعين من تاريخ 
  إعالن النتيجة.

  ب) يشترط موافقة مجلس الكلية أو من يفوضه على الطلب.
  ج) يحدد المجلس عضو هيئة التدريس الذي يتولى إعادة التصحيح.

  النظر في النتيجة ويكون قراره في ذلك نهائياً.د) بعد إعادة تصحيح ورقة اإلجابة يتولى المجلس 
هـ) عند وجود خطأ في الدرجة يتم تعديلها عن طريق إرسالها لعمادة القبول والتسجيل بما ال 

  يتجاوز  بداية االختبارات النهائية للفصلي التالي.
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  وحدة الخريجين والتنمية المهنيةاً: ثامن

تعنى بقضايا و  التخرج وثائق وتسليمهم إجراءاتهم وإنهاء الخريجينالطالب  بخدمةتعنى وحدة 

  تقليص الفجوة بين الطالب الخريج والفرص الوظيفيةالخريجين من خالل 

 :  تخرجالئحة الدراسة واالختبارات المتضمنة ضوابط ال
  التخرج:

بنجاح حسب الخطة الدراسية, على أال يقل معدله التراكمي  يتخرج الطالب بعد إنهاء متطلبات  التخرج) 1(

على أال يقل في كل األحوال عن تقدير   عن المعدل الذي يحدده  مجلس الجامعة المعنية لكل تخصص
  مقبول.

) يجوز لمجلس الكلية بناء على توصية مجلس القسم المختص تحديد مقررات مناسبة يدرسها الطالب 2(
  ي, وذلك في حالة نجاحه في المقررات ورسوبه في المعدل.لرفع معدله التراكم
  القواعد التنفيذية:

  ).5) من (2.00عن ( ليشترط لتخرج الطالب حصوله على معدل تراكمي ال يق) 1(

) يمنح كل خريج شهادة يوضح فيها اسمه رباعياً ورقمه الجامعي ورقم السجل المدني/ اإلقامة ومكان 2(
والدرجة والتخصص الذي حصل عليه وتقديره عند التخرج وتعتمد الشهادة من  وتاريخ الميالد والكلية
  عميد القبول والتسجيل.

  ) يجوز إصدار شهادة تخرج بدل مفقود وفقاً لما يلي:3(
ب منحه شهادة تخرج بدل مفقود بعد استكمال النموذج لب إلى عمادة القبول والتسجيل بطليتقدم الطا -أ

  الخاص بذلك.
  م بعبارة (بدل مفقود) من قبل عمادة القبول والتسجيل على كل وثيقة تصدر بعد الفقد.يوضع خت -ب
) عند نجاح الطالب في المقررات وحصوله على معدل تراكمي أقل من المعدل المشروط للتخرج حسب 4(

ة ) أعاله يتعين عليه تسجيل بعض المقررات بناء على توصية مجلس القسم وموافق1ورد في الفقرة ( ما
مجلس الكلية أو من يفوضه حتى يتمكن من رفع المعدل إلى الحد المشروط وحصوله على الدرجة العلمية 

  وفق خطته الدراسية. 
  الخريجينالخطة اإلجرائية لوحدة 

  الملحق/النموذج  وقت التنفيذ  إجراءات التنفيذ  المهام  م

1  
التأكد من إنهاء 
الطالب لمتطلبات 

  التخرج

بعد انتهاء فترة نظام من ال مقوائم المتوقع تخرجهاستخراج  . 1
 التسجيل.

 لكترونيةاإل بالشاشات تخرجهم المتوقع الطالب أسماء إعالن . 2
 .اإلعالنية اللوحات وفي

 القوائم مع اإلعالن وترسل لألقسام إرفاق نسخة إلكترونية من . 3
 األكاديمية إلعالنها لديهم.

 .للخريجين األكاديمية السجالت طباعة . 4
 وتقرير تخرجهم المتوقع للطالب  األكاديمي السجل طباعة . 5

 للتأكد من إنهاء الطالب لمتطلبات التخرج.  المتابعة
 من نيالمحول للطالب األكاديمي بالسجل خطأ وجود حال في . 6

 المتابعة وتقرير األكاديمي السجل طباعة يتم  الجامعة خارج
 .الخطأ لتصحيح القبول لوحدة وتحويله

  -  مستمر
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 بالسجل موجود وغير درسه بمقرر الخريج مراجعة حال في . 7
(نظام سجالت  في الدرجات كشوف مراجعة يتم األكاديمي
ً  وتمسح,  الدرجة من للتأكد  الطالب)  بالبريد وترسل ضوئيا

 .إلضافتها والتسجيل القبول بعمادة التسجيل لقسم االلكتروني
(نظام سجالت في  األكاديمية السجالت تعديل متابعة . 8

  .الطالب)
  
  

 الخريجينالخطة اإلجرائية لوحدة 

  النموذج/الملحق  وقت التنفيذ  إجراءات التنفيذ  المهام  م

2  
اعتماد أسماء 
الطالب المتوقع 
تخرجهم  في 

  النظام

 

خالل الفصل   .من حساب الوكيل أو العميدالكترونياً 
  -  الدراسي

3  
توجيه الطالب 

المتوقع تخرجهم  
  بياناتهم لتحديث

  ومتابعة التعديل

 تحديث ضرورةب تخرجهم المتوقع للطالب اإلعالن . 1
 العربية باللغة االسم )((نظام سجالت الطالبـب بياناتهم

 في) الهواتف وأرقام لكترونياإل والبريد, واالنجليزية
  .لكترونيةاإل الشاشات

 للطالب تعديله أو الميالد تاريخ إضافة طلب حال في . 2
 عدم حالة وفي,  الجواز من صورة يطلب الخريجين

  .الميالد شهادة طلب يتم  توفره

  -  مستمر

4  

 أسماء عتمادا
تمهيداً  الخريجين

الستخراج وثائق 
التخرج من قبل 
وكيل العمادة 

للقبول والتسجيل 
وما يتبع ذلك من 
طلبات التعديل 
على شهادة 
التخرج أو 

استخراج بدل 
  فاقد

 : العتماد أسماء الخريجين يتم اتخاذ اإلجراءات التالية
استكماله  نوالتأكد م طالب كل سجل ومراجعة طباعة . 1

 لمتطلبات التخرج .
  .بنظام سجالت الطالب الخريجين أسماء عتمادا . 2
 في مجلس الكلية. الخريجين قائمة اعتماد . 3
 قائمة الخريجين لعمادة القبول والتسجيل  إرسال . 4

 .العتمادها
 السعوديين أعداد وحصر بالخريجين إحصائية إعداد . 5

  .تخصص كل في السعوديين وغير

 فترة انتهاء بعد
 االختبارات
  النهائية

-  
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  الخريجين والتنمية المهنيةالخطة اإلجرائية لوحدة 

  النموذج/الملحق  وقت التنفيذ  إجراءات التنفيذ  المهام  م

1  

التواصل مع 
خريجي الكلية 

 موربطه
بالجامعة 
  وفعالياتها

 بناء قاعدة بيانات للطالب الخريجين . . 1
جمع بيانات خريجي الكلية الذين تقلدوا مناصب قيادية  . 2

 في الجهات الحكومية وتوظفوا في قطاع التعليم العام.
) وفي Linkeddinتوجيه الطالب للتسجيل في موقع ( . 3

 مجموعة الكلية التي تتبع الطالب .
الورش التدريبية التي تهيئهم اإلعالن للخريجين عن  . 4

 لالنخراط بسوق العمل و المقدمة لهم من قبل  الجامعة .
إقامة أنشطة متعددة للتعريف بوحدة الخريجين   . 5

  والخدمات التي تقدمها .

  -  مستمر

2  

تعريف 
الخريجين 
بالفرص 
الوظيفية 
  المتاحة

  

توجيه الطالب لحضور يوم المهنة؛ لتوعيتهم بمتطلبات 
 سوق العمل والفرص الوظيفية المتاحة لهم .

إعداد النشرات التعريفية؛ للتعريف  بمجاالت العمل 
  المتاحة في التخصص.

  -  مستمر

3  

تمكين 
الخريجين من 
االستفادة مما 

تقدمه الجامعة  
 –من (خدمات 

تعليم  مستمر 
  تدريب )–

 وتنسيق ورش العمل للطالب الخريجين .تنظيم   . 1
 فتح التدريب العملي للطالب المتطوعين وفق الخطة . . 2

  
  -  مستمر
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  1ملحق 

  من خارج الجامعة طالع على طلبات التحويلخطوات اال
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  2ملحق 

  من داخل الجامعة طالع على طلبات التحويلخطوات اال
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  3ملحق 

  الزيارة إلى خارج الجامعة طالع على طلبات خطوات اال
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  4ملحق 

 الزيارة من داخل الجامعةطالع على طلبات خطوات اال
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  5ملحق 

  الزيارة إلى خارج الجامعةطالع على طلبات خطوات اال
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6ملحق   

  التسجيلطالع على طلبات خطوات اال
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  7ملحق 

  إعادة القيدطالع على طلبات خطوات اال
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  8ملحق 

تغيير التخصصطالع على طلبات خطوات اال  
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  9ملحق 

  التأجيلطالع على طلبات خطوات اال
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  10ملحق 

  االعتذارطالع على طلبات خطوات اال
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  11ملحق 

  االنسحاب من مقررطالع على طلبات خطوات اال
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  12ملحق 

  السجل األكاديمي للطالبطالع على خطوات اال
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  13ملحق 

 رقم األيبان للطالبطالع على خطوات اال
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14ملحق   

 اعتماد وترحيل النتائج النهائيةخطوات 
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15ملحق   

  على اعذار المتغيبات عن االختبار النهائياالطالع خطوات 
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16ملحق   

االطالع على طلبات تغيير الدرجةخطوات   
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  1 نموذج

 إعداد الجدول الدراسي 

هـ  للفصل الدراسي 143    -143للعام الدراسي    ..............  جدول المقررات الدراسية لقسم

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

  م
المستوى 
  والتخصص

  اسم المقرر
رمز 
  المقرر

المتطلب
ات 

  السابقة

عدد 
  الساعات

عدد 
 طلبةال

المتوقع 
  تسجيلهن

عدد 
  الشعب

عدد 
 طلبةال

في 
  الشعبة

اسم 
  العضو

مالحظات 
  على القاعة

  ع  ن
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  2 نموذج

 ختباراتب الذين لديهم تعارض في جدول االبيان باسماء الطال

 اسم المرشد  2المقرر اسم   1اسم المقرر   التخصص الرقم الجامعي اسم الطالب  م
  األكاديمي
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  3 نموذج

 بيان بحاالت الطالب الخاصة والمتعثرين اكأديميا

  مالحظات  الحل المقترح  وصف الحالة  رقم الجوال  التخصص الرقم الجامعي اسم الطالب  م
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4 نموذج  

  استبيان لدراسة مدى رضى الطالب عن المرشد األكاديمي

 

فيما يلي عدد من العبارات التي تعكس مدى رضاك عن مرشدك األكاديمي ،فضال ضعي العالمة التي 
تعبر عن رأيك أمام كل عبارة على حدة ، ونود أن نشير لك أن رأيك أساسي في الموضوع ، وال داعي 

 لذكر اسمك  .
  

: ............................................................................. القسم :  ياسم المرشد االكاديم
.........................................  

 ال أوافق إلى حد ما أوافق 

     معلومات دقيقة خاصة بلوائح الجامعة ونظامها  لي مرشدي األكاديمي أتاح

     معلومات دقيقة خاصة بمقرراتي الدراسية ومتطلبات كٍل منها  أتاح لي مرشدي األكاديمي

    على التفوق في دراستياألكاديمي  شجعني مرشدي 

    إذا واجهتني أي مشكلة على الحضور إلى مكتبه شجعني مرشدي األكاديمي

    أشعر بالرضا بشكل عام عن مستوى اإلرشاد األكاديمي

    د مسئولية مشتركة بيني وبين مرشدي األكاديمياإلرشا

    ي عندما أواجه مشكلة أكاديميةأراجع مرشد

    أستطيع التواصل مع مرشدي بسهولة عند الحاجة إليه

    أنا على علم تام بالخطة الدراسية ومتطلبات التخرج

    أستطيع االستفادة من خدمات موقع الجامعة اإللكتروني

    قبل إتمام عمليات الحذف و اإلضافة أراجع مرشدي األكاديمي

     معي يخلق جو خاص يشعرني بالراحة  تعامل مرشدي األكاديمي

     قابلني برحابة صدريى أتم االستعداد لموعد اإلرشاد وعل مرشدي األكاديمي

    وجهني التوجيه الصحيحيجيب مرشدي األكاديمي على أسئلتي بشكل فعال وي

    على سجلي األكاديمي قبل تسجيل المقررات طلع مرشدي األكاديميي

    في اختيار المقررات ساعدني مرشدي األكاديميي

    مع التواصل االلكتروني تفاعل مرشدي األكاديميي

    وجهني التوجيه الصحيحيضعفي األكاديمية وعلى إطالع على نقاط  مرشدي األكاديمي

إلى التأكد من عدم وجود تعارضات في جدول االختبارات النهائية  األكاديمينبهني مرشدي ي
 قبل التسجيل

   

    في وضع خطه إلنهاء متطلبات التخرج . ساعدني مرشدي األكاديميي

    علنهايخصصة لإلرشاد األكاديمي في جدوله وساعات م حدد مرشدي األكاديميي

    خصصة لإلرشاد األكاديمي في مكتبهفي الساعات الم تواجد مرشدي األكاديميي

    عالقتي جيدة بمرشدي األكاديمي
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5 نموذج  

  بيان بأسماء الطالب الذين سيتم إرشادهم

  رقم الجوال  التخصص الرقم الجامعي اسم الطالب  م
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  6 نموذج

  تسجيلهابيان بأسماء الطالب الذين استلموا نموذج المقررات المراد  

  التوقيع  التخصص الرقم الجامعي اسم الطالب  م
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  7 نموذج

 تسجيلهاالمراد  بالمقرراتبيان 

 

  تم مناقشة الطالب الموضح اسمه أعاله بالمقررات المتوقع تسجيلها ومتطلبات المقررات ، علماً بأنه في
 فترة تسجيل المقررات في نظام سجالت الطالب  لخال حال عدم اجتياز احد المتطلبات مراجعة المرشد

 . التأكد من عدم وجود تعارض في جدول االختبارات للفصل الدراسي القادم  
 قصوى . أولويةلها  األدنىالمقررات المتطلبة من المستوى  . 1

لزم الطالب بتسجيله يالمقررات العامة والتربوية ( غير متطلبات التربية العملية ) تفتح كل فصل دراسي وال  . 2
 ن مقررات التخصص تفتح مرة واحدة في العام الدراسي.مع مادة تخصص ال في حال وجود تعارض له

 في مستويات أعلى. قررمن م ألكثرمقرر متطلب أو على الطالب تسجيل المقررات المتطلبة للتربية العملية  . 3
من التسجيل لمقرر التربية العملية  الطالبقد تحرم  ألنهامتطلبات التربية العملية لها أولوية قصوى  . 4

 .التخرج في يتأخروبالتالي 

 طالب من تسجيل مقرر التربية العملية االبعد اجتياز جميع المقررات الدراسية وذلك بداية أيمكن يتلن  . 5
 هـ .1436/1437من العام الجامعي الفصل الدراسي الثاني  من

 رغب في تسجيلها في الفصل القادم ، عليه يالمقررات التي كان  ألحدرسب الطالب في احد المتطلبات  إذا
 .إعادة تسجيل المقرر الذي رسب فيه ( المتطلب ) 

 المعدل التراكمي عدد الوحدات الدراسية للنظام الفصلي
 تحت اإلنذار األكاديمي وحدة كحد أقصى 12

  2.5إلى أقل من  2من  وحدة كحد أقصى 15

 4إلى أقل من  2.5من  الخطة حسب المحدد في

 فأكثر 4من  وحدة كحد أقصى 23

  

  الصيفي    الثاني    األول   الفصل الدراسي    اسم الطالب
    رقم الجوال    الرقم الجامعي

 األكاديمي  : االسم : .......................................................... البريد االلكتروني :بيانات المرشد 
....................................................................  

  عدد الساعات  عملي  نظري  اسم المقرر  م
  مالحظات المرشد بعد التسجيل

  السبب  لم يتم  رقم الفصل  تم التسجيل
1                  

2                  

3                  

4                  

5                  

6                  

7                  

8                  

9                  

10                  

    المعدل التراكمي    إجمالي عدد الساعات 

69 



 

 

م8201   بكلية الصيدلة اإلكلينيكية  الدليل اإلجرائي لوكالة الشؤون األكاديمية   

هـ توقيع المرشد األكاديمي  : 143التاريخ :    /   /    ..................توقيع الطالب :

  هـ143.  التاريخ :     /   /  ...................

 ( نسخة تسلم للطالب  ونسخة تحفظ في ملف االرشاد ) يتم عمل نسختين من النموذج  
  

8نموذج   

المقررات الدراسيةبحصر احتياج الطالب من بيان   

  الصيفيالثاني األول  الفصل الدراسي    مرشداسم ال

     يالبريد اإللكترون    القسم

    رقم الجوال    تحويله المكتب

  بيان بالمقررات الدراسية

  طلبةعدد ال  عدد الساعات  عملي  نظري  اسم المقرر  م
1            
2            
3            
4            
5            
6            
7            
8            
9            

10            
11            
12            
13            
14            
15            

توقيع المرشد األكاديمي  : .................................................  التاريخ 
  هـ143:     /   /  

  يتم عمل نسختين من النموذج ( نسخة تسلم للجنة الجداول بالقسم
ويتم تعبئة ذلك الكترونيا في رابط حصر ونسخة تحفظ في ملف اإلرشاد ) 

  المقررات .
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9موذج ن    

 الحذف واإلضافة للمقررات الدراسية

الخدمات االلكترونية  –الخدمة الذاتية  –على الطالب الدخول على نظام سجالت الطالب وتقديم طلب تسجيل بإتباع الخطوات التالية ( نظام سجالت الطالب 
  إضافة قيمة جديدة ) في الحاالت التالية : –طلبات التسجيل  –

 ( صالحيات وكيل الشؤون األكاديمية )تعارض في الوقت .  - 1
 ( صالحيات وكيل الشؤون األكاديمية )متطلب سابق .  - 2
 ( صالحيات وكيل الشؤون األكاديمية )شعبة مغلقة .  - 3
 ( صالحيات وكيل الشؤون األكاديمية )تجاوز المدة الدراسية . - 4

  نظر في اي مشكلة من مشاكل التسجيل في حال عدم وجود طلب في النظام ( يرفق صورة من الطلب مطبوعة من النظام )ولن يتم ال
  الصيفيالثاني االول     الفصل الدراسي    اسم الطالب

    عدد الساعات المسجلة    الرقم الجامعي
    رقم الجوال    التخصص
  األكاديمي :بيانات المرشد 

    القسم ختم    اسم المرشد
  هـ143/    /  تاريخ رفع الطلب لموظف التسجيل  : توقيع المرشد على تعبئة االستمارة وعلى صحة المعلومات المدونة للطالب

  إضافة مقرر

  اسم المقرر  رقم الطلب
رقم 
  الفصل

  المبررات
  موافقة رئيس القسم
  على توسيع الشعبة

  مالحظات المسجل

       في محول ولم يتم إدخال المعادلة
  النظام.

 . خريج وتحتاج توسيع الشعبة  
 خريج وتحتاج تجاوز في عدد

  . الساعات 
خريج وتحتاج تجاوز متطلب سابق 
.  
 توسيع شعبة لمقرر متطلب للتربية

  العملية.
 توسيع شعبة لمقرر متطلب ألكثر

  من متطلب في مستويات أعلى .

 االسم :
...........................................  

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

  هـ143التاريخ :    /    / 

 تم تنفيذ الطلب  
:الطلب مرفوض بسبب  
 . وجود تعارض  
 . الشعبة مغلقة  
 . عدم استيفاء الطلبات  
  المعدل التراكمي اليسمح.  
  أخرى

.....:..................................................  

       محول ولم يتم إدخال المعادلة في
  النظام.

 . خريج وتحتاج توسيع الشعبة  
 خريج وتحتاج تجاوز في عدد

  . الساعات 
خريج وتحتاج تجاوز متطلب سابق 
.  
 توسيع شعبة لمقرر متطلب للتربية

  العملية.
 توسيع شعبة لمقرر متطلب ألكثر

  من متطلب في مستويات أعلى .

االسم : 
...........................................  

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

  هـ143التاريخ :    /    / 

 تم تنفيذ الطلب  
:الطلب مرفوض بسبب  
 . وجود تعارض  
 . الشعبة مغلقة  
 . عدم استيفاء الطلبات  
  المعدل التراكمي اليسمح.  
  أخرى

.......................................................: 

       محول ولم يتم إدخال المعادلة في
  النظام.

 . خريج وتحتاج توسيع الشعبة  
 خريج وتحتاج تجاوز في عدد

  . الساعات 
خريج وتحتاج تجاوز متطلب سابق 
.  
 توسيع شعبة لمقرر متطلب للتربية

  العملية.
 توسيع شعبة لمقرر متطلب ألكثر

  من متطلب في مستويات أعلى .

االسم : 
...........................................  

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

  هـ143التاريخ :    /    / 

 تم تنفيذ الطلب  
وض بسبب:الطلب مرف  
 . وجود تعارض  
 . الشعبة مغلقة  
 . عدم استيفاء الطلبات  
  المعدل التراكمي اليسمح.  
  أخرى

.......................................................: 

 حذف مقرر

  اسم المقرر  رقم الطلب
رقم 
  الفصل

  مالحظات المسجل  المبررات

          تم تنفيذ الطلب  
 مرفوض بسبب:الطلب  
 ساعة  12عدد الساعات بعد الحذف أقل من  
  أخرى

.......................................................: 
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          تم تنفيذ الطلب  
:الطلب مرفوض بسبب  
 ساعة  12عدد الساعات بعد الحذف أقل من  
  أخرى
:....................................................... 

          تم تنفيذ الطلب  
:الطلب مرفوض بسبب  
 ساعة  12عدد الساعات بعد الحذف أقل من  
  أخرى

.......................................................: 

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

  خاص بموظف التسجيل 
  تاريخ تنفيذ الطلب :                           اسم المسجل :                                                             التوقيع :                            

 10موذج ن

 سماء الطالب الذين لديهم مشاكل في نظام البالك بوردأبيان ب

  نوع المشكلة  رقم السجل المدني  الرقم الجامعي اسم الطالب  م
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11موذج ن  

 الذين لديهم مشاكل في نظام البالك بورد عضاء هيئة التدريسأسماء أبيان ب

العضواسم   م   نوع المشكلة  البريد االلكتروني رقم السجل المدني 
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