إرشادات للتذكر
ً
ميسر
استعدادا لتسجيل
ّ
باستثمار التقنيات المتاحة
في
عمليات التسجيل و القنوات االرشادية
و الخدمات االجرائية

ابناؤنا الطلبة :

مع بداية العام الدراسي نقدم لكم مجموعة من اإلرشادات والنصائح التي تسهم في توعية
وإرشاد الطالب و الطالبات باللوائح و األنظمة األكاديمية
موقع الجامعة
اإللكتروني

الئحة الدراسة
واالختبارات

التقويم األكاديمي

خطة التسجيل

مبادرة وعي

مسؤوليات الطالب

المستوى األكاديمي

خطوات التسجيل

فيديو تسجيل
المقررات

خطط

ما قبل التسجيل

مسؤوليات الطالب
أثناء التسجيل

العبء الدراسي

طلبات التسجيل

تنبيهات هامة

تأكد

الجدول االسبوعي

الغياب و الحرمان

تبعات التأجيل

تبعات االعتذار

الفرق بين التأجيل و
االعتذار

تبعات االنسحاب من
مقرر

االنذار

اإلشراف األكاديمي

وسائل التواصل

إرشادات ونصائح قبل فترة تسجيل المقررات
 االطالع من رابط عمادة القبول و التسجيل في موقع الجامعة اإللكتروني على األيقونات التالية:

صفحة القبول و التسجيل
في موقع الجامعة
اإللكتروني

اللوائح التنظيمية

مبادرة وعي
التقويم االكاديمي
خطة التسجيل

إرشادات ونصائح قبل فترة تسجيل المقررات

 الئحة الدراسة و االختبارات لإلطالع على اللوائح التنظيمية للدراسة واالختبارات .
صفحة القبول و التسجيل
في موقع الجامعة
اإللكتروني

https://www.iau.edu.sa/sites/default/files/resources/lyh_ldrs_wlkhtbrt.compressed_0.pdf

إرشادات ونصائح قبل فترة تسجيل المقررات
 التقويم األكاديمي لكل فصل دراسي
ومن خالله يمكن معرفة وقت بدء ونهاية
اإلجراءات األكاديمية

صفحة القبول و التسجيل
في موقع الجامعة
اإللكتروني

https://www.iau.edu.sa/ar/administration/deanships/deanship-of-admissions-and-registration/academic-calendar

إرشادات ونصائح قبل فترة تسجيل المقررات
 خطة التسجيل لكل فصل دراسي ويجب التقيد بها لتسجيل المقررات حسب مستوى الطالب
األكاديمي ويمكن معرفة المستوى من خالل
نظام سجالت الطالب >> الخدمات اإللكترونية >> أخرى >> المستوى األكاديمي.

صفحة القبول و التسجيل
في موقع الجامعة
اإللكتروني

https://www.iau.edu.sa/ar/administration/deanships/deanship-of-admissions-and-registration/registration-schedule

إرشادات ونصائح قبل فترة تسجيل المقررات

 مبادرة وعي:
مبادرة لتوعية وإرشاد طالب وطالبات جامعة اإلمام عبدالرحمن بن فيصل
أثناء دراستهم باللوائح واألنظمة الدراسية والقواعد التنفيذية والتي
تخﺺ التسجيل والمكافﺂت والخريجين وما يندرج تحتها من التحويل والﺰيارة
والتأجيل والتوعية بالخدمات اإللكترونية لنظام سجالت الطالب لمرحلتي
الدبلوم و البكالوريوس متبوعة بإجراءات تلك الخدمات في نظام سجالت
الطالب و تبعاتها األكاديمية من بعد القبول حتى التخرج  ،باإلضافة الى
تقديم عدد من النصائح االرشادية.

https://www.iau.edu.sa/ar/administration/deanships/deanship-of-admissions-and-registration/initiatives

صفحة القبول و التسجيل
في موقع الجامعة
اإللكتروني

إرشادات ونصائح قبل فترة تسجيل المقررات

التسجيل الذاتي
•

االطالالالالع علالالالى وثيقالالالة
حق الالالالالالالالالالوق الط الالالالالالالالالالالب
وواجباتهم

•

النجالالالالالاك فالالالالالي كافالالالالالة
مق الالالالالالالالررات الس الالالالالالالالنة
التحض الاليرية بالمع الالدل
المطلوب لكالل مسالار
خالالالالالالالالالالالل فصالالالالالالالالالاللين
دراسيين مالع الفصالل
الصيفي إن لﺰم فالي
حالة التعثر
تحقيق شروط القبول
في برام الكلية

مسؤوليات الطالب

مراجع الالالالالالالالالة المع الالالالالالالالالدل
التراكمالالالالالالالالالي ونتالالالالالالالالالائ
المقررات فصليا

صفحة القبول و التسجيل
في موقع الجامعة
اإللكتروني

متابعة نتيجة الرد على
الطلب المقدم في
النظام
االستفس الالالالالالالالالار م الالالالالالالالالن
القنوات السليمة

التأكد من سالمة اتخاذ
القالالالالالالالرار قبالالالالالالالل رفالالالالالالالع
الطلبات والحرص على
معرفة تبعاتهالا حيالل ال
يمكن التراجع عنها بعالد
الموافقة

@IAU_AR
013-3332222
BSERV@IAU.EDU.SA

االطالالالع علالالى القواعالالد
التنفيذي الالالالالة والجرائي الالالالالة
المنظمة للدراسة فالي
السنة التحضيرية

باإلضافة إلى وسائل
التواصل الرسمية للكليات

إرشادات ونصائح قبل فترة تسجيل المقررات
تحديد المستوى الدراسي المرتبط بعدد الوحدات التي اجتﺰتها وفق الخطة الدراسية لبرنامجك
.
حسابك في نظام
سجالت الطالب
SIS

إرشادات ونصائح قبل فترة تسجيل المقررات
 االطالع على خطوات التسجيل في نظام سجالت الطالب في تصاميم مبادرة وعي.
صفحة القبول و التسجيل
في موقع الجامعة
اإللكتروني

إرشادات ونصائح قبل فترة تسجيل المقررات

 االطالع على فيديو خطوات التسجيل من خالل نظام سجالت الطالب في مقاطع الفيديو االرشادية
صفحة القبول و التسجيل
في موقع الجامعة
اإللكتروني

طريقة تسجيل المقررات للسنة التحضيرية

https://www.youtube.com/watch?v=ZIX4GesqER4

طريقة تسجيل المقررات لجميع الكليات

https://www.youtube.com/watch?v=acx7KJjDYIU

إرشادات ونصائح قبل فترة تسجيل المقررات

خطط

أيقون الالة التق ال االدم األك الالاديمي ف الالي النظ الالام س الالوف تطلع الالك عل الالى الخطالالالة
الدراسية للبرنام و ما تبقى عليك منها الستيفائه.

حسابك في نظام
سجالت الطالب
SIS

تحديد المقررات الواجب و الممكن تسجيلها فصليا وفق الخطة الدراسية
والمستوى الدراسي و المعدل التراكمي لك.

التخط الالالاليط إلنه الالالالاء المتطلب الالالالات للمق الالالالررات و تس الالالالجيل ش الالالالعب مق الالالالررات
المستويات الدنيا أوال بعناية حيل لن يتيح لك النظام حذفها الحقا.
 اتباع الخطة الدراسية لبرنامجك األكاديمي .

إرشادات ونصائح عند بدء فترة تسجيل المقررات

ماقبل
التسجيل

 االطالالالع المب اكالالر علالالى جالالداول المحاضالالرات الفصالاللية وجالالداول االختبالالارات
النهائية بالكلية فقد تكون معلنة في احالد القنالوات الخاصالة بالكليالة لتعينالك
على وضع بدائل تسجيل دون تعارض في توقيالت المحاضالرات واالختبالارات
واحتمالية ربط المقررات في شعب واحدة .
 المقررات التي ستظهر لك للتسالجيل مالن خطتالك الدراسالية هالي المتاحالة
في مرحلتك بالمستوى التحضيري أو العام أو التخصﺺ العام أو الفرعي.
 بعض المقررات تكون مدرجة فالي كالل فصالل دراسالي لتخصصالات معينالة
حسب الخطة و المقاعد المتوفرة.

 مراجعالالة مكاتالالب التسالالجيل إلضالالافة ثالالالل وحالالدات بالفصالالل الالالذي يسالالبق
فصل التخرج ولمقرر غير مطروك في فصل التخرج.

حسابك في نظام
سجالت الطالب
SIS

إرشادات ونصائح عند بدء فترة تسجيل المقررات
 لمصلحتك يجب عليك التسجيل بنفسك خالل المدة المحددة أينما كنت لذا عليك أن التطلالب
مالالن اي شالالخﺺ الالالدخول علالالى حسالالابك النخصالالي فالالي النظالالام والتسالالجيل لالالك فقالالد يجتهالالد بخطالالأ
اليمكن تغييره.
مسؤوليات الطالب أثناء تسجيل المقررات

حسابك في نظام
سجالت الطالب
SIS

إرشادات ونصائح عند بدء فترة تسجيل المقررات
 الحرص على تسجيل عدد الساعات المناسب للعبء الدراسي قدر اإلمكان.

حسابك في نظام
سجالت الطالب
SIS

إرشادات ونصائح عند بدء فترة تسجيل المقررات
طلبات التسجيل :خدمة الكترونيالة تتاليح للطالالب عنالد مواجهالة منالكلة اثنالاء تسالجيل مقالرر أن يتقالدم
بطلب تسجيل حسب الرسالة التي تظهر له ويتم النظر في طلبة من الكلية.
طلبات التسجيل يتم تسجيلها تلقائيا عند موافقة الكلية

حسابك في نظام
سجالت الطالب
SIS

طلبات التسجيل التي تستلﺰم استكمال التسجيل بعد موافقة الكلية

قبل رفع طلب تسالجيل (شالعبة مغلقالة )
تأكد من عدم وجود شعبة اخرى شاغرة.

* الحد األقصى للتخرج  /يجب على الطالب إنهاء متطلبات التخرج خالل مدة أقصاها نصف المدة المقررة
لتخرجه عالوة على مدة البرنامج.

إرشادات ونصائح عند بدء فترة تسجيل المقررات

تنبيهات هامة
إدراجك شعب المقالررات فالي عربالة
حسابك في نظام

التسالالوق عنالالد فالالتح العربالالة ال يعنالي

سجالت الطالب

انهاء التسجيل.

SIS

يج الالالب ال الالالدخول عل الالالى عرب الالالة

التس الالوق عن الالد ب الالدء تس الالجيل
المستوى الخاص بك لتأكيالد
التسجيل.
يج الالالب عل الالالى م الالالن لدي الالاله إنالالالالذار
أك الالالالاديمي تس الالالالجيل و حض الالالالور
ورش اإلرشالالالالالالالالالالاد الطالبالالالالالالالالالالي
اإللﺰامية قبل تسجيل المقررات
.

إرشادات ونصائح بعد فترة تسجيل المقررات

تأكد

 التأكد من إتمام عملية التسجيل بنجالاك فالي نظالام سالجالت الطالالب وذلالك الالدخول
علالالى ادارة الفصالالول ثالالم تخطالاليط ثالالم جالالدول الفصالالول سالالتظهر لالالك المقالالررات التالالي تالالم
تسجيلها.

حسابك في نظام
سجالت الطالب
SIS

إرشادات ونصائح بعد فترة تسجيل المقررات
 احتفظ بجدولك األسبوعي الذي تم تسجيله.
من نظام سجالت الطالب >> إدارة الفصول >>الجدول األسبوعي الخاص بي
حسابك في نظام
سجالت الطالب
SIS

إرشادات ونصائح بعد فترة تسجيل المقررات
 ابدأ بجد و التﺰام بالحضور في النعب المسجلة فالغياب يحسب من أول محاضرة .
حسابك في نظام
سجالت الطالب
SIS

إرشادات ونصائح بعد فترة تسجيل المقررات

ال تفكر في تأجيل الدراسة إال للضرورة القصوى ألن تبعاته تستمر معك في الفصول
الدراسية التالية بسبب عدم طرك جميع المقررات والمتطلبات فصليا أو تعارض األوقات
و بالتالي تسبب تأخر التخرج.

حسابك في نظام
سجالت الطالب
SIS

* المدة النظامية  /مدة البرنامج المقررة للتخرج حسب الخطة الدراسية المعتمدة من مجلس الجامعة.
* الحد األقصى للتخرج  /يجب على الطالب إنهاء متطلبات التخرج خالل مدة أقصاها نصف المدة المقررة لتخرجه عالوة على مدة البرنامج.

إرشادات ونصائح بعد فترة تسجيل المقررات
ال تفكالر فالي االعتالذار عالن الدراسالة أو االنسالحاب مالن مقالرر إال للضالرورة القصالوى ألن
تبعاتهما تستمر معك في الفصول الدراسية التالية بسبب عدم طالرك جميالع المقالررات
والمتطلبات فصليا أو تعارض األوقات و بالتالي تسبب تأخر التخرج.

حسابك في نظام
سجالت الطالب
SIS

* المدة النظامية  /مدة البرنامج المقررة للتخرج حسب الخطة الدراسية المعتمدة من مجلس الجامعة.
* الحد األقصى للتخرج  /يجب على الطالب إنهاء متطلبات التخرج خالل مدة أقصاها نصف المدة المقررة لتخرجه عالوة على مدة البرنامج.

إرشادات ونصائح بعد فترة تسجيل المقررات
الفرق بين التأجيل واالعتذار
حسابك في نظام
سجالت الطالب
SIS

* المدة النظامية  /مدة البرنامج المقررة للتخرج حسب الخطة الدراسية المعتمدة من مجلس الجامعة.
* الحد األقصى للتخرج  /يجب على الطالب إنهاء متطلبات التخرج خالل مدة أقصاها نصف المدة المقررة لتخرجه عالوة على مدة البرنامج.

إرشادات ونصائح بعد فترة تسجيل المقررات
لمصلحتك و انتظام خطتك الدراسية تجنب حذف مقرر أو االنسحاب من مقررات
المستويات الدنيا .
حسابك في نظام
سجالت الطالب
SIS

* الحد األقصى للتخرج  /يجب على الطالب إنهاء متطلبات التخرج خالل مدة أقصاها نصف المدة المقررة
لتخرجه عالوة على مدة البرنامج.

إرشادات ونصائح بعد فترة تسجيل المقررات

اإلنذار

حسابك في نظام
سجالت الطالب
SIS

الفصل األكاديمي

مالذي يترتب على اإلنذار؟

* المدة النظامية  /مدة البرنامج المقررة للتخرج حسب الخطة الدراسية المعتمدة من مجلس الجامعة.
* الحد األقصى للتخرج  /يجب على الطالب إنهاء متطلبات التخرج خالل مدة أقصاها نصف المدة المقررة لتخرجه عالوة على مدة البرنامج.

إرشادات ونصائح بعد فترة تسجيل المقررات
اإلشراف األكاديمي في نظام سجالت الطالب

الصلة الفاعلة بالين الطالالب و المنالرف بمالا مالن شالأنه دعالم التحصاليل
خدمة إشرافية تهدف إلى متابعة الطالب أكاديميا و تحقيق ا
العلمي حيل أنها ركنا أساسيا و محوريا في النظام التعليمي و أحد الخدمات المهمة التي توثر إيجابا في تقدم الطالب أكاديميا.
اهداف الخدمة:
توجيالاله الطالالالب لإلرشالالادات الت الالي
تؤدي إلى استمراره في التفوق

متابعة الطالب أكاديميا

االهتم الالالالالالالام و المتابع الالالالالالالة لح الالالالالالالل
التح الالالديات الت الالالي تواج الالاله الطال الالالب
بكافة أتواعها

حسابك في نظام

مساعدة الطالب على تجاوز التعثر
وتحقيق النجاك المننود

مسؤوليات الطالب:
يمك الالالن للطالالالالالب التواصالالالالل مالالالالع المنالالالالرف
األكاديمي من خالل نظام سالجالت الطالالب
عند حدول أي منكلة طارئة

معرفة المنرف األكاديمي من خالل نظالام
سجالت الطالب

خطوات االطالع على طلبات اإلشراف األكاديمي :

خطوات االطالع على بيانات المنرف األكاديمي والمرشد الطالبي :

عل الالالى الطال الالالب االط الالالالع و متابع الالالة طلب الالالات
اإلشراف األكالاديمي الخاصالة باله فالي نظالام
سجالت الطالب

يمك الالالالالالن للطال الالالالالالب استن الالالالالالارة المن الالالالالالرف
األكاديمي من خالل نظام سجالت الطالالب
ف الالي جمي الالع المس الالائل المتعلق الالة بالمس الاليرة
األكاديمية واتخاذ القرارات األكاديمية

سجالت الطالب
SIS

وسائل التواصل مع عمادة
القبول والتسجيل
WWW.IAU.EDU.SA

013-3332222

IAU_AR

BSERV@IAU.EDU.SA

من عظمة ديننا اإلسالمي أنه رفع من قدر طالب العلالم وجعالل خالروجهم
في طلبه سبيال إلى الجنة ..ولذا استحضر عﺰيﺰي الطالالب دائمالا أنالك هنالا
من أجل طلب العلم وتطوير نفسك وخدمالة المساللمين ،مثالل هالذه النيالة

سالالتجعل كالالل لحظالالة مالالن لحظالالات حياتالالك ،كالالل تعالالب أو نصالالب ،سالاليكون فالي
سبيل الله تعالى وستكون مأجورا علياله بالإذن اللاله تعالالى فاستحضالر هالذه
النية دائما وفقك الرحمن لكل خير وإحسان.
بتصرف من كتاب عنرة أمور تمنيت لو عرفتها قبل دخولي الجامعة .
*مقتبسة
ا

د.ياسر عبدالكريم بكار

دعواتنا لكم بالتوفيق

