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 :ن النظامع

نظااام سااجالت الطااالب هااو المنفااذ العملااي لمجماال مااا يحتاجااي الطلبااة و أعضاااء هيئااة 

ط بأنظمااة للشاانون األكاديميااة التااي تاارتبالتاادريس والمااو فين ماان خاادمات إلكترونيااة 

مكاانهم ماان متابعااة طلاابهم الكترونيااا  فااي بحيااث ت القبااول والتسااجيل  وإجااراءاتولااوائ  

 النظام .

 :النظام يقدمهاالرئيسية التي  الخدمات

 عن الدراسة االعتذار. 

 تأجيل الدراسة. 

 االنقطاعإعادة القيد بعد  - إعادة قيد الفصل الدراسي. 

 .تسجيل المقررات 

 إضافة مقرر دراسي. 

  مقرر دراسيحذف. 

  إضافيةتسجيل ساعات  –طلب التسجيل. 

  أدنىمقررات من مستويين  –طلب التسجيل. 

  تجاوز متطلب –طلب التسجيل. 

  تعارض في الوقت –طلب التسجيل. 

  تجاوز المدة النظامية –طلب التسجيل. 

  مقررات من مستويين أعلى –طلب التسجيل. 

  شعبة مغلقة –طلب التسجيل. 

 رشاد األكاديميتسجيل مقررات اإل. 

  من مقرر انسحابنموذج  -عن مقرر دراسي  اعتذارطلب. 

 خيارات الكليات بعد المسارات. 

  خيارات التخصصات في الكلية -تخصص  اختيارطلب. 

 الجامعةالتحويل بين كليات  -طلب تحويل داخلي. 

  انتظام إلىعن بعد  تعليمالتحويل من. 

  تحويل عن بعد إلىالتحويل من انتظام. 

  تغيير التخصص داخل الكلية -تخصص ال تغييرطلب. 

 نبذة عامة عن النظام
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 الزيارة بين كليات الجامعة. 

  خارج الجامعة إلىالزيارة. 

 طلب معادلة مقرر دراسي بين الجامعات. 

 إعفاء من مقرر. 

 خطاب تعريف. 

 سجل أكاديمي للطالب. 

 استعالم عن نتائج االختبارات. 

 تاريخ المقررات الخاصة بالطالب. 

 معلومات الطالب. 

 نسبة الغياب. 

 السكن الجامعي. 

 يبانرقم اآل. 

  تقديم عذر لغياب ) امتحان نهائي( -طلب اختبار بديل تكميلي. 

 ) تقديم عذر لغياب ) محاضرة. 

 )تقديم عذر لغياب ) امتحان نصفي. 

 صية للحرم الجامعي(علومات الشختحديث البيانات ) الم. 

 إنشاء حساب ألعضاء هيئة التدريس. 

 ضبط السلوك. 

 لتحضير اإللكترونيا. 

 إدخال الدرجات. 

 تعديل درجة. 

  االنسحاب من الجامعة  -إخالء طرف. 

   إخالء طرف المحول داخليا. 
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 :من النظام نوالمستفيد

 ( مكاتب التسجيل في الكليات -أعضاء هيئة التدريس -الطالبات  –) الطالب 

 :رابط النظام

 عبر الدخول على  ت الطالبيمكن الوصول الى الخدمات المقدمة في نظام سجال

بن فيصل.  نعبد الرحم اإلماملكترونية في موقع جامعة صفحة الخدمات اإل

www.iau.edu.sa/ar 

 : الرابط المباشر للنظام 

//sis.iau.edu.sa/psp/hcs9prd/EMPLOYEE/HRMS/?cmd=expirehttps: 

 

 

 

 

  

http://www.iau.edu.sa/ar
http://www.iau.edu.sa/ar
https://sis.iau.edu.sa/psp/hcs9prd/EMPLOYEE/HRMS/?cmd=expire
https://sis.iau.edu.sa/psp/hcs9prd/EMPLOYEE/HRMS/?cmd=expire
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طالع على الخدمات المقدمة في نظام سجالت الطالب عبر الدخول على صفحة يمكن اإل

 www.iau.edu.sa/arبن فيصل.  نعبد الرحم اإلماملكترونية في موقع جامعة الخدمات اإل

تسجيل الدخول 

خدمات أكاديمية وبحثية ثم اختيار نظام سجالت  بعد الدخول على الخدمات اإللكترونية يتم اختيار

 . وكلمة المرور لنظام سجالت الطالب اسم المستخدم إدخال -الطالب 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 الوصول إلى النظامكيفية 

1. : 

 

شاشة تسجيل الدخول للنظام  1رسم توضيحي 

http://www.iau.edu.sa/ar


 5|          نظام سجالت الطالب

 

 

 

 االنقطاعإعادة القيد بعد  -الدراسيالفصل  إعادة قيدخدمة  -1

تمكن هذه الخدمة الطالب المنقطع من الدراسة من إعادة وضعة األكاديمي واستكمال 

 .الدراسة الجامعية 

 متطلبات وشروط الحصول على الخدمة:

 تقديم الطلب من خالل حساب الطالب في نظام سجالت الطالب . 

  سابقا   قيدهأن ال يكون قد تم إعادة. 

  أن يتقدم بالطلب خالل أربعة فصول دراسية من تاريخ طي القيد. 

  ن مفصوال  أكاديميا  ال يكوأن. 

 خطوات التنفيذ:

القيد بعد  إعادة – األكاديميةحالة الطالب -خدمات الكترونية –الخدمة الذاتية 

 .تقديم – إضافة-قيمة جديدة إضافة -االنقطاع

 

  

 خدمات النظام

2. : 

 

االنقطاعإعادة القيد بعد لواجهة شاشة   2رسم توضيحي 
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كليات بعد المساراتخيارات الخدمة   -2            

 .التحضيرية السنة اجتيازبعد  فيهاالكلية التي يرغب  إدخالخدمة ُتمكن الطالب من           

 متطلبات وشروط الحصول على الخدمة:

 تقديم الطلب من خالل حساب الطالب في نظام سجالت الطالب. 

 3قل عن يكون الطالب قد اجتاز جميع متطلبات السنة التحضيرية بمعدل ال ي أن 

للمسار  2.5يقل عن معدل  للمسار الصحي والهندسي والعلمي وال 5من 

 . اإلنساني

 تحددها الكلية أخرىشروط  أي. 

 خطوات التنفيذ:

خيارات الكليات بعد المسارات  -اختيار الرغبات–خدمات الكترونية  –الخدمة الذاتية 

 .حفظ -الكليات ترتيب  – أنتجالضغط على زر – إضافة–قيمة جديدة  إضافة  -

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

خيارات الكليات بعد المساراتلواجهة شاشة    3 رسم توضيحي
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خيارات التخصصات في الكلية - تخصصطلب اختيار خدمة  -3                 

 .تمكن هذه الخدمة الطالب من التقدم بطلب اختيار التخصص في الكلية           

 متطلبات وشروط الحصول على الخدمة:

 

 البتقديم الطلب من حساب الطالب في نظام سجالت الط. 

 اجتياز السنة التحضيرية. 

 الشروط التي يحددها مجلس الكلية. 

 خطوات التنفيذ:

خيارات التخصصات في  –اختيار الرغبات –خدمات الكترونية  –الخدمة الذاتية 

 .حفظ –ترتيب التخصصات – أنتجالضغط على زر –قيمة جديدة  إضافة -الكليات 

 

 

 

  

طلب اختيار تخصصلواجهة شاشة   4رسم توضيحي 
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التخصص داخل الكليةتغيير  - التخصصتغيير  ةخدم -4       

 .خرآتخصص  إلىمعة بطلب تغيير التخصص خدمة تمكن الطالب من التقدم للجا

 متطلبات وشروط الحصول على الخدمة:

  ة من مجلس الكليةإلية والمحددبالتخصص المراد التحويل  االلتحاقاستيفاء شروط.. 

 يسم  بتغيير التخصص مرة واحدة طيلة المدة الدراسية. 

 من خالل حساب الطالب في نظام سجالت الطالب حسب التقويم  تقديم الطلب

 .ن في صفحة القبول والتسجيل االلكترونيةالمحدد والمعلالزمني 

 خطوات التنفيذ:       

 إضافة -تغيير التخصص داخل الكلية–التحويل -خدمات الكترونية -الخدمة الذاتية  

 .تقديم –اختيار التخصص  -إضافة –قيمة جديدة 

 

 

 

طلب تغيير التخصصلواجهة شاشة   5رسم توضيحي 
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 خدمة تسجيل المقررات    -5          

خدمة تمكن الطالب من تسجيل مقررات الفصل الدراسي بداية كل فصل محدود بوقت 

 .زمني معين

 متطلبات وشروط الحصول على الخدمة:

 .تقديم الطلب من خالل حساب الطالب في نظام سجالت الطالب 

 التسجيل المعلن في صفحة  االلتزام بالتقويم األكاديمي والخطة الزمنية لفترة

 القبول والتسجيل االلكترونية بموقع الجامعة.

 خطوات التنفيذ:

 إنهاء التسجيل. -اختيار المقررات  -بحث عن فصل -مركز الطالب  –الخدمة الذاتية 

 

 

 

 

لواجهة تسجيل المقررات   6رسم توضيحي 
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لواجهة تسجيل المقررات   7رسم توضيحي 
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  خدمة إضافة مقرر دراسي  -6     

 .فترة تسجيل المقررات مقررات أثناء إضافةتمكن هذه الخدمة الطالب من 

 متطلبات وشروط الحصول على الخدمة:     

 التسجيلي بأن يكون المقرر ضمن خطة الطالب والمستويات المتاحة ل. 

  أن يلتزم الطالب بالفترة المحددة للتسجيل والمعلن عنها في صفحة القبول

 .والتسجيل

 خطوات التنفيذ:      

 .ةإنهاء اإلضاف -المحددةالفصول  إضافة-إضافة-تسجيل–مركز الطالب  –الخدمة الذاتية       

لواجهة شاشة إضافة مقرر دراسي  8رسم توضيحي 
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     خدمة حذف مقرر دراسي  -7  

أثناء فترة تسجيل  إضافتيتمكن هذه الخدمة الطالب من حذف مقرر دراسي تم 

 .المقررات

 متطلبات وشروط الحصول على الخدمة:            

  الطالبوجود المقرر في جدول الطالب في نظام سجالت. 

 خطوات التنفيذ:

 إنهاء -المحددةالفصول  إسقاط-إسقاط-تسجيل–مركز الطالب  –الخدمة الذاتية 

 . اإلسقاط

 

 

 

 

  

حذف مقرر دراسيلواجهة شاشة    9توضيحي  رسم
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 خدمة تسجيل مقررات اإلرشاد األكاديمي   -8           

 .خدمة ُتمكن الطالب المنذر أكاديميا  من تسجيل مقرر اإلرشاد األكاديمي            

 متطلبات وشروط الحصول على الخدمة:            

  القبول االلتزام بفترة تسجيل المقررات وفق التقويم الزمني المعلن في صفحة

 .ل االلكترونيةوالتسجي

  أكاديمي إنذاران يكون لدى الطالب في سجلي. 

 خطوات التنفيذ:

 اإلرشادتسجيل مقررات  –طلبات التسجيل –خدمات الكترونية  –الخدمة الذاتية 

 .تقديم– إضافة–قيمة جديدة  إضافة - ألكاديميا

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

تسجيل مقررات اإلرشاد األكاديميلواجهة شاشة   10رسم توضيحي 
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 من مقرر إعفاءمة خد   -9          

يمكن للطالب الذي اجتاز بعض االختبارات العالمية المعتمدة للغة االنجليزية أن يتقدم 

 .التحضيرية السنةمن مقرر اللغة االنجليزية في  إعفائيبطلب 

 ول على الخدمة:متطلبات وشروط الحص

 تقديم الطلب من خالل حساب الطالب في نظام سجالت الطالب. 

 تحقيق شروط عمادة السنة التحضيرية. 

 خطوات التنفيذ:          

قيمة  إضافة –من مقرر إعفاء–المعادالت  –خدمات الكترونية  –الخدمة الذاتية 

 .تقديم – إضافة –جديدة 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

اعفاء من مقررلواجهة    11رسم توضيحي 
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 نموذج االنسحاب من مقرر - مقرر دراسيطلب اعتذار عن خدمة     -10      

محدد  االختباراتعن مقرر دراسي قبل فترة  االعتذارتمكن هذه الخدمة الطالب من طلب 

 .بفترة زمنية معينة

 متطلبات وشروط الحصول على الخدمة:     

 تقديم الطلب من خالل حساب الطالب في نظام سجالت الطالب. 

  لتقديم الطلب وفق التقويم األكاديمي المعلن عني في  المحددةبالفترة االلتزام

 .موقع الجامعة

  ساعة 12عن  االنسحابأال تقل عدد الساعات المسجلة بعد. 

 خطوات التنفيذ:    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 إضافة -نموذج االنسحاب من مقرر–طلبات التسجيل –خدمات الكترونية  –الخدمة الذاتية 

 .ديمتق–اختيار رقم المادة – إضافة–قيمة جديدة 

 

 

لواجهة شاشة االنسحاب من مقرر  12رسم توضيحي 
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  عادلة للمحول من خارج الجامعةم - دراسي بين الجامعاتمعادلة مقرر  خدمة   -11     

ة ُتمكن الطالب المحول من خارج الجامعة أن يتقدم بطلب معادلة للمقررات التي خدم

 في الجامعة المحول منها. اجتازها

 متطلبات وشروط الحصول على الخدمة:      

 تقديم الطلب من خالل حساب الطالب في نظام سجالت الطالب. 

  المحول منها جامعتيي من الرسم يسجلي األكاديمإرفاق الطالب. 

 إرفاق وصف المقررات الدراسية التي سبق دراستها في جامعتي السابقة. 

 خطوات التنفيذ:      

 –معادلة للمحول من خارج الجامعة  –المعادالت  –خدمات الكترونية  –الخدمة الذاتية 

 .تقديم – إضافة –قيمة جديدة  إضافة

 

 

 

  

طلب معادلة مقرر دراسي بين الجامعاتلواجهة شاشة  13رسم توضيحي 
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 خدمة الزيارة بين كليات الجامعة   -12          

داخل الجامعة محدد بفترة زمنية  أخرىكلية  إلىُتمكن الطالب من تقديم طلب زيارة  خدمة

 .محدده

 متطلبات وشروط الحصول على الخدمة:

 تقديم الطلب من خالل حساب الطالب في نظام سجالت الطالب. 

  المعلن في صفحة القبول والتسجيل االلكترونية  األكاديميااللتزام بالتقويم

 .عةعلى موقع الجام

 خطوات التنفيذ:

 

 -ة بين كليات الجامعة الزيارطلب  -الزيارة–خدمات الكترونية  –الخدمة الذاتية 

 .تقديم–اختيار المواد  –اختيار الكلية  – إضافة–قيمة جديدة  إضافة

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

الزيارة بين كليات الجامعةلواجهة شاشة    14رسم توضيحي 
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 خارج الجامعة إلىخدمة الزيارة   -13         

 .أخرىتقديم طلب زيارة لجامعة خدمة ُتمكن الطالب من           

 متطلبات وشروط الحصول على الخدمة:         

 تقديم الطلب من خالل حساب الطالب في نظام سجالت الطالب. 

 موافقة الكلية على طلب الزيارة. 

  فيها.جامعة معترف  أوان تكون الدراسة في كلية 

  الجامعةدراسة مقررات معادلة لمقررات خطتي الدراسية في. 

 ن خارج الجامعة احتسابها من ي يمكالتلمجموع الوحدات الدراسية  قصىاأللحد ا

 .% من مجموعي وحدات التخرج من الجامعة50هو 

 خطوات التنفيذ:

إضافة قيمة -طلب الزيارة إلى خارج الجامعة-الزيارة  -خدمات الكترونية-الخدمة الذاتية

المقاررات فاي -ماراد زيارتهااتعبئاة النماوذج متضامنا )اسام الجامعاة ال-إضاافة-جديدة

المقررات في الجامعة المزارة متضمنا )رمز المقرر+عدد الساعات(مع -جامعة الطالب

 تقديم.-إرفاق توصيفات المقررات

*بعد موافقة مسجل وعميد الكلية سيظهر خطاب الزيارة ليتم طباعتي وتسليمي 

 للجامعة المراد زيارتها. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

الزيارة الى خارج الجامعةلواجهة شاشة    15رسم توضيحي 
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 تأجيل الدراسة دمةخ   -14     

تمكن هذه الخدمة الطالب من طلب تأجيل الدراسة قبل بداية الفصل الدراسي محدد بفترة 

 .زمنية معينة

 متطلبات وشروط الحصول على الخدمة:    

  أن ال تتجاوز مدة التأجيل فصلين دراسيين متتاليين أو ثالث فصول دراسية غير

 متتالية.

 في نظام سجالت الطالب. تقديم الطلب من خالل حساب الطالب 

 ت ما يثبتتجاوز مدة التأجيل خمس سنوات لمرافقة المبتعث مع تقديم  أن ال

 .المرافقة من الجهات الرسمية

  خطوات التنفيذ:     

 -تأجيل الدراسة  –حالة الطالب األكاديمية -خدمات الكترونية –من أيقونة الخدمة الذاتية 

 .تقديم –إضافة  -إضافة قيمة جديدة

 

 

 

 

 

الدراسة لواجهة شاشة تأجيل  16رسم توضيحي 
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ضافيةإتسجيل ساعات  –خدمة طلب التسجيل   -15                       

يتقدم بطلب تسجيل لخمس ساعات إضافية كحد  أنخدمة تتي  للطالب  المتوقع تخرجي 

 .أقصى

 متطلبات وشروط الحصول على الخدمة:

 تقديم الطلب من خالل حساب الطالب في نظام سجالت الطالب. 

 والخطة الزمنية لفترة التسجيل المعلن في صفحة  األكاديميم االلتزام بالتقوي

 .موقع الجامعة على ةوالتسجيل االلكترونيالقبول 

 خطوات التنفيذ:

 - إضافة -قيمة جديدة  إضافة -طلبات التسجيل –خدمات الكترونية  –الخدمة الذاتية 

 .تقديم -اختيار نوع الطلب 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

إضافيةتسجيل ساعات  –طلب التسجيل لواجهة    17رسم توضيحي 
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     مقررات من مستويين ادنى –مة طلب التسجيل خد -16     

         خدمة تتي  للطالب الذي لدية مقرر أو أكثر في مستويين أدنى من مستواه الدراسي        

 ولم يتمكن من تسجيلهم بسبب عدم جدولتها من التمكن من تقديم طلب تجاوز لتلك       

 .المقررات  

 صول على الخدمة:متطلبات وشروط الح          

  والخطة الزمنية لفترة التسجيل المعلن في  األكاديميااللتزام بالتقويم

 .موقع الجامعة علىصفحة القبول والتسجيل االلكترونية 

 من مستواه  أدنىمن مستويين  أكثر أويتمكن الطالب من تسجيل مقرر  ال أن

 .بسبب عدم جدولتها

  ام سجالت الطالبفي نظ بحساب الطالتقديم الطلب من خالل. 

 خطوات التنفيذ:

 - إضافة -قيمة جديدة  إضافة -طلبات التسجيل –خدمات الكترونية  –الخدمة الذاتية 

 .تقديم -اختيار نوع الطلب 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
مقررات من مستويين ادنى –طلب التسجيل لواجهة    18رسم توضيحي 
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 تجاوز متطلب –خدمة طلب التسجيل    -17

 .سابقخدمة تتي  للطالب تقديم طلب للتسجيل في مقرر بتجاوز المتطلب ال     

 متطلبات وشروط الحصول على الخدمة:     

  والخطة الزمنية لفترة التسجيل المعلن في  األكاديميااللتزام بالتقويم

 .موقع الجامعة علىصفحة القبول والتسجيل االلكترونية 

 من خالل حساب الطالب في نظام سجالت الطالبب تقديم الطل. 

 هالية ضمن الضوابط التي تحددكموافقة ال. 

 خطوات التنفيذ:           

  قيمة جديدة إضافة -طلبات التسجيل –خدمات الكترونية  –الخدمة الذاتية - 

 .ديمتق -اختيار نوع الطلب  - إضافة

 

 

 

 

 

 

 

 

 

تجاوز متطلب –طلب التسجيل لواجهة    19رسم توضيحي 
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 تعارض في الوقت –خدمة طلب التسجيل    -18    

 قت مع شعبةفي الو متعارضةخدمة تتي  للطالب تقديم طلب للتسجيل في شعبة 

 .أخرى

 متطلبات وشروط الحصول على الخدمة:

  والخطة الزمنية لفترة التسجيل المعلن في صفحة  األكاديميااللتزام بالتقويم

 .موقع الجامعة علىالقبول والتسجيل االلكترونية 

 تقديم الطلب من خالل حساب الطالب في نظام سجالت الطالب. 

 دهاوفق الضوابط التي تحد ةموافقة الكلي. 

 خطوات التنفيذ:

 - إضافة - قيمة جديدة إضافة -طلبات التسجيل –خدمات الكترونية  –الخدمة الذاتية 

 .ديمتق -اختيار نوع الطلب 

  

تعارض في الوقت –طلب التسجيل لواجهة    20رسم توضيحي 



 24|          نظام سجالت الطالب

 

 تجاوز المدة النظامية –خدمة طلب التسجيل    -19

 ولم يتخرج أن يتقدم بطلب خدمة تتي  للطالب الذي تجاوز المدة النظامية إلنهاء الدراسة 

 .السماح لي بالتسجيل لفصل دراسي واحد

 متطلبات وشروط الحصول على الخدمة:

  والخطة الزمنية لفترة التسجيل المعلن في صفحة  األكاديميااللتزام بالتقويم

 .موقع الجامعة علىالقبول والتسجيل االلكترونية 

  ت الطالبسجال نظامتقديم الطلب من خالل حساب الطالب في. 

 موافقة الكلية وفق الضوابط التي تحددها. 

 خطوات التنفيذ:

 اختيار  - إضافة - قيمة جديدة إضافة -طلبات التسجيل –خدمات الكترونية  –الخدمة الذاتية 

 .ديمتق -نوع الطلب 

  

تجاوز المدة النظامية –ب التسجيل طللواجهة    21رسم توضيحي 
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مقررات في مستويين أعلى –خدمة طلب التسجيل  -20        

   خدمة تتي  للطالب الذي لديي مقرر أو أكثر في مستويين أعلى من مستواه الدراسي           

  ولم يتمكن من تسجيلهم تقديم طلب للحصول على موافقة المشرف األكاديمي           

 .بالتسجيل للسماح لي          

 متطلبات وشروط الحصول على الخدمة:

  منية لفترة التسجيل المعلن في والخطة الز األكاديميااللتزام بالتقويم

 .موقع الجامعة علىصفحة القبول والتسجيل االلكترونية 

 تقديم الطلب من خالل حساب الطالب في نظام سجالت الطالب. 

 المتطلب وعدم وجود عدد كاف من الساعات الممكن تسجيلها اجتياز. 

 خطوات التنفيذ:

 - إضافة - قيمة جديدة إضافة - طلبات التسجيل–خدمات الكترونية  –الخدمة الذاتية 

 .ديمتق -اختيار نوع الطلب 

مقررات في مستويين أعلى –طلب التسجيل لواجهة    22رسم توضيحي 
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شعبة مغلقة –خدمة طلب التسجيل    -21          

 .خدمة تتي  للطالب تقديم طلب للتسجيل في شعبة مغلقة لمقرر معين           

 متطلبات وشروط الحصول على الخدمة:

  والخطة الزمنية لفترة التسجيل المعلن في صفحة  كاديمياألااللتزام بالتقويم

 .القبول والتسجيل االلكترونية في موقع الجامعة

 تقديم الطلب من خالل حساب الطالب في نظام سجالت الطالب. 

 يكون المقرر في عربة التسوق الخاصة بتسجيل المقررات أن. 

 خطوات التنفيذ:           

      - إضافة -قيمة جديدة  إضافة -طلبات التسجيل –خدمات الكترونية  –ة الخدمة الذاتي            

 تقديم. -اختيار نوع الطلب             

 

شعبة مغلقة –طلب التسجيل لواجهة    23رسم توضيحي 
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 عن الدراسة خدمة االعتذار  -22       

الفصل الدراسي وبعد تسجيل  أثناء عتذاراالمكن هذه الخدمة الطالب من طلب ت

 .ة زمنية معينةالمقررات محدد بفتر

 متطلبات وشروط الحصول على الخدمة:

 .تقديم الطلب من خالل حساب الطالب في نظام سجالت الطالب 

 أن يكون الطالب مسجال  لمقررات الفصل الدراسي. 

 بالفترة الزمنية المحددة للتقديم والمعلن عنها في صفحة عمادة القبول  االلتزام

 والتسجيل.

 :خطوات التنفيذ

-عان الدراساة  االعتاذار –حالة الطالب األكاديمياة  -خدمات الكترونية  –ذاتية الخدمة ال

 تقديم. –إضافة  -إضافة قيمة جديدة

 

 

  

لواجهة شاشة االعتذار عن الدراسة 24رسم توضيحي 
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. التحويل بين كليات الجامعة -تحويل داخلي طلب خدمة    -23             

كليي أخرى يرغب  إلىتمكن هذه الخدمة الطالب من التقدم بطلب تحويل من كلية 

 .إليهاقال باالنت

 متطلبات وشروط الحصول على الخدمة:         

 تقديم الطلب من خالل حساب الطالب في نظام سجالت الطالب. 

 وحدة دراسية رصدت في سجلي 24يقل عن  إنهاء فصلين دراسيين بما ال. 

 يكون الطالب منقطعا  في الكلية التي يرغب التحويل منها ال أن. 

 5من  2يقل المعدل عن  ال أن. 

 شروط يحددها مجلس الكلية أي. 

  ت الطالب حسب التقويم الزمني نظام سجالتقديم طلب التحويل من خالل

 .ل االلكترونيةالقبول والتسجيالمحدد والمعلن في صفحة 

  السنة التحضيرية رنفس مساالتحويل للكليات التي تتبع. 

 طالب في يكون التحويل بين كليات الجامعة لمرة واحدة فقط طيلة دراسة ال

 الجامعة.

 خطوات التنفيذ:

 إضافة -التحويل بين كليات الجامعة–التحويل –خدمات الكترونية  –الخدمة الذاتية 

 .تقديم–اختيار الكلية  – إضافة –قيمة جديدة 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

التحويل بين كليات الجامعةلواجهة شاشة   25رسم توضيحي         
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 خدمة إخالء طرف المحول داخليا      -24

لجامعة أن يتقدم بطلب إخالء طرف من خدمة ُتمكن الطالب المحول داخليا  بين كليات ا

 .الكلية الجديدة إلى تحويليالسابقة ليستكمل إجراءات  كليتي

 متطلبات وشروط الحصول على الخدمة:

 موافقة الكلية المحول منها. 

 خطوات التنفيذ:

اختيار نوع اإلخالء  -إضافة قيمة جديدة  -إخالء طرف –خدمات الكترونية  –الخدمة الذاتية 

 .تقديم -فة إضا-

  

إخالء طرف المحول داخليا  لواجهة    26رسم توضيحي 
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 االنسحاب من الجامعة -طرف  إخالءخدمة     -25     

ي األكاديمي في وإغالق سجلتمكن هذه الخدمة الطالب من االنسحاب من الجامعة 

 .الجامعة

 متطلبات وشروط الحصول على الخدمة:

  حساب الطالب في نظام سجالت الطالب خاللتقديم الطلب من. 

 الخدمة متاحة ألي طالب. 

 خطوات التنفيذ:

قيمة  إضافة  -الطرف/االنسحاب من الجامعة إخالء -خدمات الكترونية –الخدمة الذاتية 

 . تقديم–كتابة سبب االنسحاب  -إضافة – اإلخالءاختيار سبب  -جديدة

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  :مالحظة   

  التي يجب عليك مراجعتها إلتمام ستظهر لك شاشة توض  جهات منشرات اخالء الطرف    

   .ثم طباعة نموذج اخالء الطرف الطلب   

لواجهة شاشة إخالء الطرف  27رسم توضيحي 
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 انتظام إلىخدمة التحويل من تعليم عن بعد    -26          

االنتظام بعد  إلىخدمة ُتمكن الطالب من تقديم طلب للتحويل من تعليم عن بعد 

 .الشروط المعتمدة استيفاء

 متطلبات وشروط الحصول على الخدمة:

 ساعة 24فصلين دراسيين بما يعادل  إنهاء. 

 5من  4ل المعدل عن ال يق أن. 

 سنوات 5ن قد مضى على التخرج من الثانوية ال يكو أن. 

 سعودية أممن  أو يكون المتقدم سعودي الجنسية أن. 

 تقديم الطلب من خالل حساب الطالب في نظام سجالت الطالب. 

  فقط األولىة الدراسي السنةيسم  للتقديم بعد انتهاء. 

 خطوات التنفيذ:

 إلىالتحويل من تعليم عن بعد  –التحويل –خدمات الكترونية  –الخدمة الذاتية 

 .تقديم -اختيار نوع التحويل -إضافة –قيمة جديدة  إضافة -انتظام

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

التحويل من تعليم عن بعد الى انتظاملواجهة شاشة   28رسم توضيحي 
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 تعليم عن بعد إلىخدمة التحويل من انتظام   -27

 .التعليم عن بعد إلى انتظامب للتحويل من خدمة ُتمكن الطالب من تقديم طل

 متطلبات وشروط الحصول على الخدمة:

 تقديم الطلب من خالل حساب الطالب في نظام سجالت الطالب. 

 االلتزام بالفترة الزمنية المحددة. 

 تحقيق شروط التعليم عن بعد. 

 خطوات التنفيذ:

 إلىمن تعليم عن بعد التحويل  –التحويل –خدمات الكترونية  –الخدمة الذاتية 

 .تقديم -اختيار نوع التحويل  -إضافة –قيمة جديدة  إضافة -انتظام

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

التحويل من انتظام الى تعليم عن بعدلواجهة شاشة    29رسم توضيحي 
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 خدمة خطاب تعريف   -28           

 .في الدراسة للفصل الحالي بانتظاميإفادة  استخراجخدمة ُتمكن الطالب من            

 متطلبات وشروط الحصول على الخدمة:

 الطالب منتظم في دراسة الفصل الحالي يكون أن. 

 خطوات التنفيذ:

 .تنفيذ التقرير –اختيار اللغة  –خدمات الكترونية نموذج خطاب تعريف –الخدمة الذاتية 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

لواجهة شاشة خطاب تعريف   30رسم توضيحي 
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 كاديمي للطالباألسجل خدمة ال    -29

 .كاديميتمكن هذه الخدمة الطالب للحصول على نسخي غير رسمية من السجل األ

 متطلبات وشروط الحصول على الخدمة:

 الدخول على حساب الطالب في نظام سجالت الطالب. 

 خطوات التنفيذ:

  .عرض كشف غير رسمي بالدرجات -األكاديميةالسجالت –الخدمة الذاتية

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
لواجهة شاشة سجل أكاديمي للطالب  31رسم توضيحي 
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 يرات الخاصة بالطالب عرض التقد - عن نتائج االختبارات  مخدمة استعال   -30           

 .االختباراتعلى نتائج  عاالستعالم واإلطالتمكن هذه الخدمة الطالب من           

 متطلبات وشروط الحصول على الخدمة:           

  في نظام سجالت الطالب بحساب الطالالدخول على. 

 خطوات التنفيذ:

 .بالطالب الخاصةعرض التقديرات  –التسجيل–الخدمة الذاتية 

 

 

 

 

 

 

 

  

التقديرات الخاصة بالطالبلواجهة شاشة   32رسم توضيحي 
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 خدمة تاريخ المقررات الخاصة بالطالب  -31          

 .خدمة ُتمكن الطالب من استعراض المواد المسجلة للفصل الحالي والفصول السابقة

 متطلبات وشروط الحصول على الخدمة:

 تقديم الطلب من خالل حساب الطالب في نظام سجالت الطالب. 

 خطوات التنفيذ:

 بي .تاريخ المقررات الخاصة  -التخطيط األكاديمي  – الخدمة الذاتية

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

تاريخ المقررات الخاصة بالطالبلواجهة   33رسم توضيحي 
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 خدمة معلومات الطالب   -32           

كاديمية مثل المعدل والمستوى األ يطالع على معلوماتإلخدمة ُتمكن الطالب من ا

 .أيضاوالبيانات الشخصية  فيهاالمتوقع التخرج  والسنةكاديمي األ

 وشروط الحصول على الخدمة: متطلبات

 تقديم الطلب من خالل حساب الطالب في نظام سجالت الطالب. 

 خطوات التنفيذ:

 .معلومات الطالب- أخرى–خدمات الكترونية  –الخدمة الذاتية 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

معلومات الطالبلواجهة    34رسم توضيحي 



 38|          نظام سجالت الطالب

 

 خدمة نسبة الغياب   -33            

 غيابي .سبة خدمة ُتمكن الطالب من االطالع على ن           

 متطلبات وشروط الحصول على الخدمة:

 الدخول على حساب الطالب في نظام سجالت الطالب. 

 خطوات التنفيذ:

 .نسبة الغياب–أخرى–خدمات الكترونية  –الخدمة الذاتية 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

نسبة الغيابلواجهة    35رسم توضيحي 



 39|          نظام سجالت الطالب

 

 خدمة السكن الجامعي    -34          

كن في الجامعة وذلاك وفقاا  لشاروط وضاوابط خدمة ُتمكن الطالب من التقدم بطلب س

 .عمادة شئون الطالب

 متطلبات وشروط الحصول على الخدمة:

 تقديم الطلب من خالل حساب الطالب في نظام سجالت الطالب. 

 خطوات التنفيذ:

–قيمة جديدة  إضافة -الطلبات المالية –خدمات الكترونية  –الخدمة الذاتية 

 .تقديم– إضافة

 

 

 

        

 

  

لواجهة شاشة السكن الجامعي   36رسم توضيحي 



 40|          نظام سجالت الطالب

 

 يبانخدمة رقم اآل   -35          

 إيداعم تلكي ي بالطالبخدمة ُتمكن الطالب من إدخال رقم الحساب البنكي الخاص 

 .المكافأة الشهرية لي

 متطلبات وشروط الحصول على الخدمة:

 الدخول على حساب الطالب في نظام سجالت الطالب. 

 أن يكون الحساب البنكي باسم الطالب. 

 نفيذ:خطوات الت

 - إضافة – قيمي جديدة إضافة – رقم اآليبان –أخرى–خدمات الكترونية  –الخدمة الذاتية 

 .حفظ -رقم اآليبان  وإدخالاختيار اسم البنك 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

رقم اآليبانلواجهة    37رسم توضيحي 



 41|          نظام سجالت الطالب

 

 

  تقديم عذر لغياب ) امتحان نهائي(  - اختبار بديل تكميليطلب خدمة  -36         

 .عن امتحان نهائي للغيابعذر من تقديم  خدمة ُتمكن الطالب         

 متطلبات وشروط الحصول على الخدمة:          

 تقديم الطلب من خالل حساب الطالب في نظام سجالت الطالب. 

  الشروط العامة للغياب في الئحة الدراسة واالختبارات للمرحلة الجامعية حسب

التقويم واالختبارات إجراءات و والقواعد التنفيذية للجامعة ودليل سياسات 

 .بن فيصل نعبد الرحمبجامعة اإلمام 

 خطوات تنفيذ الخدمة

قيمة  إضافة–تقديم عذر لغياب  – أخرى –خدمات الكترونية  –الخدمة الذاتية 

  .إرسال–اختيار نوع الغياب -اختيار نوع العذر – إضافة –جديدة 

 

 

  

طلب اختبار بديل تكميليلواجهة شاشة   38رسم توضيحي 



 42|          نظام سجالت الطالب

 

محاضرة –تقديم عذر لغياب  خدمة   -37  

 .الطالب من تقديم عذر للغياب عن محاضرة خدمة ُتمكن

 متطلبات وشروط الحصول على الخدمة:

 تقديم الطلب من خالل حساب الطالب في نظام سجالت الطالب. 

   تحقيق معايير الحاالت التي يمكن للطالب فيها تقديم طلب االعتذار وفقا

بن  نلرحمعبد ا اإلمام ةواالختبارات بجامعالتقويم  وإجراءاتلدليل سياسات 

 .ثباتاإلفيصل مع وجود 

 خطوات التنفيذ:

 –قيمة جديدة  إضافة  -تقديم عذر لغياب –أخرى–خدمات الكترونية  –الخدمة الذاتية 

 .تقديم – اختيار نوع الغياب والسبب -إضافة

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

محاضرة -لواجهة عذر لغياب   39رسم توضيحي 



 43|          نظام سجالت الطالب

 

امتحان نصفي –دمة تقديم عذر لغياب خ  -38              

 .خدمة ُتمكن الطالب من تقديم عذر للغياب عن امتحان نصفي            

 متطلبات وشروط الحصول على الخدمة:           

 تقديم الطلب من خالل حساب الطالب في نظام سجالت الطالب. 

  تحقيق معايير الحاالت التي يمكن للطالب فيها تقديم طلب االعتذار وفقا  لدليل

 عفيصل مبن  نعبد الرحم اإلمامالختبارات بجامعة التقويم وا وإجراءاتسياسات 

 .ثباتإلوجود ا

 خطوات التنفيذ:

 –قيمة جديدة  إضافة  -تقديم عذر لغياب–أخرى–خدمات الكترونية  –الخدمة الذاتية 

 .تقديم-اختيار نوع العذر والسبب -  – إضافة

 

 

 

 

 

  

امتحان نصفي –تقديم عذر لغياب لواجهة    40رسم توضيحي 



 44|          نظام سجالت الطالب

 

للحرم الجامعي ()المعلومات الشخصية  خدمة تحديث البيانات  -39            

 خدمة تمكن المستفيد من تحديث بعض البيانات الشخصية والني يمكن تعديلها من          

 معلومات االتصال والبريد االلكتروني  -حسابي الشخصي مثل االسم باللغة االنجليزية          

 .وفصيلة الدم        

 الحصول على الخدمة طمتطلبات وشرو

 لطالب في نظام سجالت الطالبالدخول على حساب ا. 

 خطوات التنفيذ

 .المعلومات الشخصية للحرم الجامعي –الخدمة الذاتية 

 

 

 

 

 

  

لبياناتتحديث الواجهة    41رسم توضيحي 



 45|          نظام سجالت الطالب

 

 خدمات خاصة بأعضاء هيئة التدريس ومكاتب التسجيل

 عضاء هيئة التدريسحساب أل إنشاءخدمة    -40          

ول على حساب خاص لعضو هيئة خدمة ُتمكن مكتب التسجيل من التقدم للحص

 .التدريس في نظام سجالت الطالب

 متطلبات وشروط الحصول على الخدمة:

 تقديم الطلب من خالل نظام سجالت الطالب. 

 خطوات التنفيذ:

 .حساب عضو هيئة التدريس إنشاء–خدمات الكترونية  –الخدمة الذاتية 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

انشاء حساب ألعضاء هيئة التدريسلواجهة    42رسم توضيحي 



 46|          نظام سجالت الطالب

 

 خدمة ضبط السلوك -41

 تتي  للكلية تقديم طلب لعرض حالة الطالب المخالف على اللجنة الدائمة لضبط خدمة 

 .السلوك

 متطلبات وشروط الحصول على الخدمة:

 ثبوت مخالفة وراده في الئحة ضبط السلوك للجامعة. 

 خطوات التنفيذ:

 إدخال -قيمة جديدة  إضافة    -ط السلوكضب –أخرى–خدمات الكترونية  –الخدمة الذاتية 

 .إضافة -قم الطالبر

ضبط السلوكلواجهة    43رسم توضيحي 



 47|          نظام سجالت الطالب

 

التحضير االلكتروني خدمة  -42          

 .خدمة من خاللها يتمكن أعضاء هيئة التدريس من تحضير الطالب الكترونيا            

 متطلبات وشروط الحصول على الخدمة:

 على حساب عضو هيئة التدريس في نظام سجالت الطالب الدخول. 

 خطوات التنفيذ:

كشف أسماء الفصل -مركز عضو هيئة التدريس  -لذاتية الخدمة ا

التحضير االلكترونيلواجهة    44رسم توضيحي 



 48|          نظام سجالت الطالب

 

 الدرجات إدخالخدمة    -43         

 خدمة تتي  ألعضاء هيئة التدريس من التمكن من إدخال درجات الطالب في نظام           

 .سجالت الطالب          

 ة:متطلبات وشروط الحصول على الخدم

  الدرجات إلدخالااللتزام بالوقت المحدد في النظام. 

  في نظام سجالت الطالب حسابيدخول عضو هيئة التدريس على. 

 خطوات التنفيذ:

كشف التقديرات -مركز عضو هيئة التدريس  –الخدمة الذاتية 

ادخال الدرجاتلواجهة    45رسم توضيحي 



 49|          نظام سجالت الطالب

 

 خدمة تعديل درجة    -44           

لعضو هيئة التدريس تقديم طلب تعديل درجة طالب بعد اعتماد النتائج  خدمة تتي 

 .النهائية خالل الفصل الدراسي التالي فقط

 متطلبات وشروط الحصول على الخدمة:

  المقرر في نظام سجالت الطالب أستاذتقديم الطلب من خالل حساب. 

 خطوات التنفيذ:

 .تغيير درجة–خدمات الكترونية  –الخدمة الذاتية 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

لواجهة تعديل درجة  46رسم توضيحي 



 50|          نظام سجالت الطالب

 

 

 (. تسجيل الخروج)  عن طريق الضغط على أيقونة  النظاميمكن للمستفيد الخروج من 

 

 الخروج من النظام

 

سجيل الخروج من النظام لواجهة ت  47رسم توضيحي 



 51|          نظام سجالت الطالب

 

 رقم التحويلة البريد اإللكتروني المسؤول عن النظام/ الشخص الجهة 

 عمادة القبول والتسجيل 

 (وحدة خدمة المستفيدين)
bserv@iau.edu.sa 32222 

 طرق التواصل
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