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طريقة الوصول إلى التقويم الزمني

أو عن طريق

الدخول على موقع الجامعة 
iau.edu.sa

1

1

2

2

3 



اإلدارات

الدراسة بالجامعة

 في قائمة العمادات:
عمادة القبول والتسجيل

 في قائمة الروابط السريعة:
التقويم األكاديمي وخطة التسجيل

التقويم األكاديمي
واختيار الفصل الدراسي

اختيار الفصل الدراسي المطلوب



5

الـدليـل اإلرشـادي

طريقة الوصول إلى الخطة الدراسية
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الدخول على موقع الجامعة 
iau.edu.sa

الكليات

البرامجاختيار الكلية

الخطة الدراسيةاختيار البرنامج
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خطوات تسجيل المقررات في سجالت الطالب
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6
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من نظام سجالت الطالب
SIS System

بحث عن فصل

تحديد فصل

إدارة الفصول

البحث عن فصل

العنصر التالي

تواريخ التسجيل

إضافة فصول

تم إضافة المقرر

لتأكيد تسجيل المقرر

النقر على تسجيل ثم إنهاء التسجيل
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حالة الطالبة تمنع التسجيلفترة التسجيل غير متاحة 

أي أن وضعك األكاديمي ال يسمح بالتسجيل 
ويجب عليك معرفة الحالة األكاديمية من خالل: 

الخدمات اإللكترونية         حالة الطالب األكاديمية

انقطاع
يتوجــب عليــك تقديــم طلــب 
ــابعته  الـــعودة للـــدراسة ومتـ

ــة. ــر الخدمــات اإللكتروني عب

فصل أكاديمي
مراجعـــة  عليـــك  يتـوجـــب 
الكليــة للـــنظر فـــي منحـــك 
فرصـــة إضافيــة فــي حالــة 
عــدم تجــاوز ثــالث إنــذارات.

األخطاء التي ال تمكنك من البحث عن المقررات
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األسئلة الشائعة بشأن تسجيل المقررات

س1/ ُفِتح باب التسجيل ولكني ال أستطيع تسجيل المقررات؟

ج/ عمــادة القبــول والتســجيل تعلــن فــي بدايــة فتــرة التســجيل عــن الجــدول الزمنــي للتســجيل 
ــح التســجيل لجميــع الطلبــة  وتحــدد فيــه األيــام المتاحــة لــكل مســتوى، حيــث أنــه ال يمكــن فت

فــي وقــت واحــد بــل هــي مقســمة علــى حســب المســتويات الدراســية.

س2/ أنــا فــي المســتوى الخامــس ولــم يفتــح لــي التســجيل مــع العلــم بــأن هــذا اليــوم مخصص 
لهذا المســتوى؟

ج/ تحديــد المســتوى الدراســي للطالبــة يكــون بعــدد الســاعات المكتســبة وليــس بعــدد ســنوات 
الدراســة، لــذا فقــد يكــون لــدى الطالبــة تعثــر فــي بعــض المقــررات فتكــون الطالبــة اآلن فــي 
المســتوى الرابــع لــذا يجــب علــى الطــالب الدخــول علــى النظــام ومعرفــة المســتوى الدراســي، 

وذلــك مــن  خــالل:

13 2

موقع الخدمات اإللكترونية
eservices.iau.edu.sa

السجل األكاديميصفحتي
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س3/ اختــرت المقــررات المطلــوب تســجيلها ووضعهــا فــي عربــة التســوق وعنــد قيامــي 
بالتأكيــد تظهــر لــي رســالة تفيــد بطلــب موافقــة المشــرف األكاديمــي فمــا هــو المقصــود؟

ج/ كل طالبــة فــي الجامعــة مرتبــط فــي النظــام بمشــرفة أكاديميــة، ويجــب علــى كل طالبــة أخــذ 
موافقــة المشــرفة األكاديميــة قبــل التســجيل فــي حالتين:

وقــد أضيفــت هــذه الخدمــة للطالبــات وذلــك لالنتظــام بدراســة المقــررات حســب الخطــة 
وإرشــادهن. لتوجيههــن  وكذلــك  الدراســية 

الثانية:

ــر  فــي حــال وجــود مقــرر أو أكث
ولــم  أدنــى  مســتويات  فــي 

الطالبــة. تســجلها 

األولى:

إذا كان المعــدل التراكمــي للطالبــة 
أقــل مــن )2(.
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س4/ ســجلت )14( ســاعة ولــم أتمكــن مــن إضافــة باقــي المقــررات مــع العلــم أن زميالتــي 
اســتطعن تســجيل )18( ســاعة؟

ج/ عــدد الســاعات المســموح بهــا فــي التســجيل مرتبطــة بالمعــدل التراكمــي، وهــذا األمــر 
فيــه مصلحــة كبيــرة للطالبــات فــي تحســين ورفــع المعــدل التراكمــي، ويمكــن االطــالع علــى 

عــدد الســاعات المســموح فيهــا لــكل معــدل فــي الجــدول التالــي:

ــد  ــم أجــد اســمي فــي كشــوف الحضــور عن س5/ ســجلت مقرراتــي لهــذا الفصــل ولكنــي ل
األســتاذ؟

ج/ غالًبــا يكــون ســبب ذلــك أن الطالبــة اختــارت المقــررات ووضعتهــا فــي عربــة التســوق ولكنها 
لــم تؤكــد تســجيلها، لــذا يجــب علــى الطالبــة تأكيــد التســجيل بعــد اختيــار المقــررات ووضعهــا 

فــي عربــة التســوق.

عدد الوحدات الدراسية
المعدل التراكمي

للنظام الفصلي للنظام السنوي

12 وحدة كحد أقصى 20 وحدة كحد أقصى تحت اإلنذار األكاديمي

15 وحدة كحد أقصى 25 وحدة كحد أقصى من 2 إلى أقل من 2,5

حسب المحدد في الخطة حسب المحدد في الخطة من 2,5 إلى أقل من 4

23 وحدة كحد أقصى 40 وحدة كحد أقصى من 4 فأكثر
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أين أجد معدلي التراكمي؟طريقة عرض الجدول الدراسي

في نظام سجالت الطالبمن نظام سجالت الطالب

السجالت األكاديميةإدارة الفصول

عرض التقديرات )GPA التراكمي(الجدول األسبوعي الخاص بي

11

33

22

الحذف واإلضافة

تتــاح للطالبــة فرصــة الحــذف واإلضافــة خــالل أســبوع واحــد مــن انتهاء فتــرة التســجيل لتعديل 
تســجيلها بمــا يتناســب مــع الخطــة الدراســية المعتمــدة للكليــة وفــي حــدود العــبء الدراســي 

المســموح به.
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مراتب الشرف

مرتبة الشرف األولى

ُتمنــح للطالبــة الحاصلــة علــى معــدل 
تراكمــي مــن 4,75 إلــى 5,00 مــن 5,00 

عنــد التخــرج.

مرتبة الشرف الثانية

ُتمنــح للطالبــة الحاصلــة علــى معــدل 
تراكمــي مــن 4,25 إلــى 4,75 مــن 5,00 

ــد التخــرج. عن

ويشترط للحصول على مرتبتي الشرف األولى والثانية ما يلي: 

أال تكون الطالبة قد رسبت في أي مقرر درسته في الجامعة أو في جامعة أخرى. 	

أن تكــون الطالبــة قــد أكملــت متطلبــات التخــرج فــي مــدة أقصاهــا متوســط المــدة بيــن الحــد  	
األدنــى والحــد األقصــى للبقــاء فــي الكليــة.

أن تكون الطالبة قد درست في الجامعة ما ال يقل عن )60%( من متطلبات التخرج. 	



13

الـدليـل اإلرشـادي

كيفية طلب الزيارة داخل أو خارج الجامعة

1

6

3

4 5

2

من نظام سجالت الطالب
SIS System

إضافة قيمة جديدة

الخدمات اإللكترونية

إضافة

الزيارة

طلب الزيارة

بين كليات 
الجامعة

إلى خارج 
الجامعة أو
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طريقة معرفة المواد التي تم اجتيازها والساعات المكتسبة

طريقة معرفة المواد التي تم اجتيازها والساعات المكتسبة

1

1

3

3

2

2

من موقع الخدمات اإللكترونية
eservices.iau.edu.sa

إدارة الفصول

صفحتي

تواريخ التسجيل

السجل األكاديمي

معلومات أكاديمية
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طريقة تحديث البريد اإللكتروني والبيانات

13 2

إضافة البريد أو تفاصيل جهات االتصالملف التعريف
إضافة رقم الهاتف

نظام الغياب والحرمان

علــى الطالبــة حضــور المحاضــرات والــدروس العمليــة، وتحــرم مــن دخــول االختبــار النهائــي إذا  	
.)DN( زادت نســبة غيابهــا بعــذر أو بــدون عــذر عــن 15% وتعــد راســبة فــي المقــرر ويرصــد لهــا

علــى الطالبــة ضــرورة تحــري الدقــة واألمانــة فــي تقاريــر األعــذار المقبولــة؛ ألن تقديــم أي  	
عــذر غيــر صحيــح ســيعرضها للعقوبــة.

ا. 	 ُترفع أعذار الغياب عن المحاضرات إلكترونيًّ
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األعذار المقبولة

وفاة أقارب من الدرجة األولى
)أب - أم - أخ - أخت - ابن - ابنة(

األعذار من المستشفيات الحكومية

)والدة - تنويم – مرافقة األبناء أو 
الوالدين(

وفاة أقارب من الدرجة الثانية

األعذار من المستشفيات الخاصة

)والدة - تنويم(

تمنح الطالبة 3 أيام
تمنح الطالبة يوم واحد

عذر حكومي مختوم
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اكيف أعرف عدد ساعات غيابي؟ لتقديم عذر الغياب إلكترونيًّ

11

33

44

22

55

66

من نظام سجالت الطالبمن نظام سجالت الطالب

الخدمات اإللكترونيةالخدمات اإللكترونية

إضافة قيمة جديدةبحث

اختيــار: نــوع العــذر + نــوع الغيــاب اختيار أحد الخانات في الجداول
+ تاريــخ اإلجــازة + تحديــد المقــرر

أخرىأخرى

تقديم عذر لغيابكشف الحضور حسب الطالب
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سياسة الغياب وقبول األعذار الختبارات أعمال السنة

إذا غابت الطالبة عن اختبار أعمال السنة تكون درجتها )صفر(. 	

إذا لــم تتمكــن الطالبــة مــن حضــور اختبــار أعمــال الســنة لعــذر قهــري, جــاز لرئيســة القســم قبــول  	
اعتذارهــا. وفــي هــذه الحالــة ُيســمح للطالبــة بحضــور اختبــار بديــل يحــدده أســتاذ أو أســاتذة المقرر 

وترصــد لهــا درجتهــا التــي حصلــت عليهــا.

ـا. 	 ُتسلم أعذار الغياب عن اختبارات أعمال السنة يدويًّ

الحاالت التي يمكن للطالبات فيها االعتذار عن حضور اختبار أعمال السنة تشمل اآلتي:

وفاة أحد أقارب الدرجة األولى

وفاة أحد أقارب الدرجة الثانية

ُتمنح إذنًا بثالثة أيام, شريطة إرفاق صورة من شهادة الوفاة لرئيسة القسم.

ُتمنح إذنًا بيوم واحد فقط, شريطة إرفاق صورة من شهادة الوفاة لرئيسة القسم.
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حاالت غياب الوعي )اإلغماء( كاماًل أثناء االختبارات موثقه من طبيبة الجامعة

تقرير والدة من أي مستشفى حكومي أو خاص

في حالة مرافقة أحد الوالدين أو األوالد إلى المستشفى أثناء االختبارات

شهادة مرضية مختومة من أي مستشفى حكومي أو خاص ومتطابقة مع يوم االختبار

ــر المستشــفى  ــة الجامعــة أو تقري ــر طبيب ــور فــي تقري ــًا لمــا هــو مذك ــح اإلذن طبق ُتمن
فــي حالــة نقلهــا إليــه.

ُتمنح إذنًا بثالثة أسابيع

ُتمنح اإلذن طبقًا لما هو مذكور في تقرير المستشفى.

ُتمنح اإلذن طبقًا لما هو مذكور في تقرير المستشفى.

ال يقبل إشعار مراجعة المستشفيات الخاصة أو الحكومية. 	

ُتقبــل أعــذار الحــاالت الطارئــة كمراجعــة أقســام الشــرطة والمــرور فــي حالــة كانــت صاحبــة  	
العــذر طرفــًا فــي الحالــة, علــى أن يوضــح بالعــذر وقــت حــدوث الحادثــة ووقــت مراجعــة 

الجهــة المختصــة.
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طريقة االنسحاب من مقرر

ضوابط االنسحاب من مقرر

يجوز للطالبة االنسحاب من مقرر أو أكثر وفق الضوابط اآلتية:

أال تتجاوز الطالبة نهاية األسبوع الثامن من بداية الفصل الدراسي. 	

أال يقل عدد الوحدات الدراسية عن 12 وحدة دراسية معتمدة. 	

ال تتم الموافقة على مقررات من مستويات أدنى )مقررات المستوى األول والثاني(. 	

ضــرورة حضــور المحاضــرات إلــى حيــن اعتمــاد الموافقــة علــى الطلــب إلكترونًيــا حيــث  	
تظهــر عالمــة مقبــول بهــذه الصــورة تحــت قائمــة المقــررات المســجلة فــي صفحــة نمــوذج  

االنســحاب مــن مقــرر.

13

4

2

5 6

من نظام سجالت 
الطالب

الخدمات اإللكترونية

إضافة قيمة جديدة إضافة

طلبات التسجيل

نموذج االنسحاب 
من مقرر
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أضرار االنسحاب من المقررات الدراسية

قــد يكــون المقــرر المنســحبة منــه الطالبــة متطلــب ســابق لمقــرر آخــر أو أكثــر ممــا يــؤدي  	

إلــى التأخــر فــي تســجيل سلســلة مــن المقــررات الدراســية فتطــول مــدة الدراســة وقــد 

تصــل إلــى ســت ســنوات فيطــوي قيــد الطالبــة دون التخــرج.

ــه فســيجبرها  	 ــي للفصــل المنســحبة من ــرر الدراســي فــي الفصــل التال ــرح المق إذا ُط

النظــام علــى التســجيل أواًل ممــا يــؤدي إلــى خســرانها عــدد مــن ســاعات التســجيل 

المســموح بهــا لتســجيل المقــررات.

إذا لــم يطــرح المقــرر فــي الفصــل التالــي للفصــل المنســحبة منــه فســيمنعها النظــام  	

مــن التســجيل إال بعــد موافقــة المشــرف فتغلــق الشــعب وتضطــر الطالبــة إلــى تغييــر 

الجــدول حســب الشــعب المتاحــة فــي التســجيل.
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نظام التأجيل واالعتذار

طريقة االعتذار عن الدراسة / تأجيل الدراسة

التأجيل

االعتذار

يجــوز للطالبــة تأجيــل دراســتها إذا تقدمــت بعــذر مقبــول للجنــة دراســة الحــاالت ويكــون 
حتــى نهايــة األســبوع الثانــي مــن الفصــل الدراســي.

ــذار عــن االســتمرار فــي دراســة الفصــل الدراســي دون أن تعــد  ــة االعت ــوز للطالب يج
ــة بخمــس أســابيع. ــارات النهائي ــة االختب ــل بداي ــك قب راســبة وذل

2

3

1

4 5

من نظام سجالت 
الطالب

ملف التعريف

حالة الطالب األكاديمية االعتذار عن الدراسة/ 
تأجيل الدراسة

إضافة
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نظام التظلم
يحــق للطالبــة مراجعــة درجــات االختبــار وإعــادة التصحيــح خــالل أســبوعين كحــد أقصــى  	

مــن تاريــخ إعــالن النتائــج المعتمــدة المقــررة طبقــا لالئحــة الدراســة واالختبــارات 
بالجامعــة، فتقــوم الطالبــة بتقديــم التظلــم وفقــا للنمــوذج الرســمي للتظلمــات 
فــي وحــدة االختبــارات المركزيــة التابعــة لوكالــة الشــؤون األكاديميــة، وتتعهــد بصحــة 

ــه. ــواردة في المعلومــات ال

يتم إطالع الطالبة على ورقة اإلجابة وإعالمها بالنتيجة. 	

يحق الطالبة استئناف التظلم في حال عدم قناعتها بصحة الحكم. 	

ال يجــوز للطالبــة التقــدم بأكثــر مــن طلبيــن إلعــادة التصحيــح لمقــررات تدرســها فــي  	
القســم نفســه، أو ُيقدمــان مــن قســمين مختلفيــن خــالل الفصــل الدراســي.

أال تكــون الطالبــة خــالل مــدة دراســتها قــد ســبق وتقدمــت بثالثــة طلبــات إلعــادة   	
تصحيــح اختبــارات نهائيــة لمقــررات ســبق لهــا دراســتها وثبــت عــدم صحتهــا أو تــم 
حفظهــا، وال يدخــل مــن ضمنهــا تعديــل النتيجــة إذا كان التعديــل بســبب أخطــاء فــي 

رصــد الدرجــات.

عدم حصول الطالبة على أكثر من إنذارين أكاديميين. 	

شروط الـتظلـم
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دور الطالبة ومسؤوليتها في جانب اإلشراف األكاديمي

التواصل الفّعال مع المشرفة األكاديمية عبر اللقاءات اإلرشادية، والساعات اإلرشادية. 	

كاالعتــذار  	 المختلفــة  الدراســية  الحــاالت  فــي  توجيهاتهــا  علــى  للوقــوف  المشــرفة  مراجعــة 
والتأجيــل.

إطالع المشرفة على المشكالت المؤثرة في تحصيلها األكاديمي. 	

الحرص على اإللمام بلوائح الكلية وخطة القسم ومتطلباتها من خالل دليل الطالبة. 	

متابعــة التقويــم الدراســي علــى موقــع الجامعــة، والمواعيــد النهائيــة لــكل مــا يتعلــق بالشــؤون  	
األكاديميــة كالحــذف، واإلضافــة، واالنســحاب، وغيرهــا.

تســجيل المقــررات الفصليــة فــي موقــع الجامعــة وفــق المعاييــر األكاديميــة وفــي الوقــت  	
المحــدد.

التواصــل مــع المشــرفة األكاديميــة عبــر كافــة الوســائل المتاحــة، مثــل: الســاعات المكتبيــة،  	
واللقــاءات اإلرشــادية، والبريــد اإللكترونــي.

ــح المنظمــة لهــا بمــا فــي  	 تتحمــل الطالبــة مســؤولية معرفــة ومتابعــة نظــام الدراســة، واللوائ
ــات التخــرج. ذلــك متطلب
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ــول والتســجيل  	 ــة بعــد قبولهــا عــن طريــق عمــادة القب ــد مــن حصولهــا علــى بطاقــة جامعي التأك
حيــث أن جميــع اإلجــراءات والمعامــالت الجامعيــة تتطلــب وجــود البطاقــة الجامعيــة خاصــة وقــت 

ــارات. االختب

استشارة المشرفة األكاديمية في جميع ما يتعلق بأمورها األكاديمية. 	

علــى الطالبــة المســجلة فــي شــعبة ولــم يــدرج اســمها فــي ســجالت الحضــور فــي تلــك الشــعبة  	
مراجعــة المشــرفة األكاديميــة وإحضــار نســخة مــن جدولهــا وبطاقتهــا الجامعيــة لطلــب إدراج 

اســمها فــي ســجالت الحضــور لتلــك الشــعبة.

تتحمــل الطالبــة مســؤولية متابعــة اإلعالنــات ســواء عــن طريــق البريــد اإللكترونــي، أو البوابــة  	
اإللكترونيــة للجامعــة، أو شاشــات ولوحــات اإلعــالن، أو منتــدى الجامعــة أو موقــع الجامعــة علــى 

شــبكة اإلنترنــت.  

التأكــد مــن بيانــات بريدهــا اإللكترونــي والحــرص علــى تفعيلــه للتمكــن مــن متابعــة مــا قــد يرســل  	
مــن خاللــه مــن تعليمــات وإعالنــات.

متابعــة التقويــم الجامعــي لمعرفــة المواعيــد الهامــة، كموعــد بــدء وانتهــاء الدراســة لــكل فصــل  	
دراســي، ومواعيــد االختبــارات واالعتــذار والتأجيــل وغيرهــا.
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