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 تعليمات التسجيل

 ار املقررات باختي ،في نظام سجالت الطالب ادارة الفصول من خالل  ،بنفسهتسجيل املقررات  الطالبعلى  يجب

  وِمن   ،عها في عربة التسوق ووض  
 
 ِك م  ي  و ، تأكيد التسجيل حسب املوعد املحدد لكل مستوى  م  ث

 
ة االطالع على خط هن

 .ة ملوقع الجامعة التسجيل من خالل الصفحة الرئيس

 

 الحذف

 

 

 

 

 

 

 

 

  :بل يلزم تأكيد التسجيل ،وضع املقررات في عربة التسوق اليعني تسجيلهاملحوظة. 
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 ي ، التواصل مع الدعم الفنيمكنك  م ،في حال عدم القدرة على الدخول على النظا ِ
خيار  املشكلة من خالل لحل 

 املساعدة.

 

 يجب  
ً
)مقررات : على الطالب البدء بتسجيل املقررات األهم أوال

املستويات األدنى , املقررات املطلوبة ملقررات املستويات 

مرشدك األكاديمي لتحديد  ةراجعمن هنا ، يلزمك م، و القادمة(

 أولوياتك في التسجيل.

 على  قدرتهفي حال عدم  ،يتحمل الطالب كامل املسؤولية

الطالب ،على أن يقوم ضافة(م بطلب ورقي )نموذج الحذف وال يمكنه التقد  ؛فالذاتي التسجيل مدةالتسجيل خالل 

 كتب شؤون الطالب.وظف مثم تسليمه مل ،من مرشده باعتماده

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

 بمتابعة جدوله على النظام خالل االسبوعين األولين من الدراسة للتأكد من تسجيل مواده وشعبه بشكل صحيح.

 االطالع على الدليل الرشادي ملستخدمي نظام  لطالبيمكن لونظام سجالت الطالب، ملعلومات أكثر عن التسجيل

 ة ملوقع الجامعة على الرابط أدناه.من خالل الصفحة الرئيس ،سجالت الطالب )دليل الطالب(

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

  

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

 

 لمستوى الدراسيا

  التقدم -حساب الطالب-الصفحة الرئيسية:عليه اتباع الخطوات التالية،والتقدم األكاديمياملستوى الطالب ملعرفة

 األكاديمي.

 وليس  ،(اجتازها بنجاحعن طريق عدد الساعات املكتسبة) التي للطالب  يتم احتساب املستوى الدراس ي  : ملحوظة

 .بعدد الفصول التي تم دراستها

  ليس لديك  : الرسالة التالية له ستظهر به،  حسب املستوى الخاص تسجيلهبموعد  التزام الطالبفي حال عدم

 .غير مصرح لك بتسجيل خدمة ذاتية في الوقت الحالي ) وأ (،موعد تسجيل صالح حالًيا
 

 كاديميةالحالة األ

  حالة الطالب -كاديمي املستوى األ –خرى أ –خدمات الكترونية :نظام سجالت الطالب منملعرفة الحالة األكاديمية. 

 

 

 

 

 

.مباشرة دون أي قيود املقرراتيمكنك تسجيل و ، للطالب املستمر و املؤجل واملعتذر   

 : عادة قيدإطلب  يجب تقديم ، من سجالت الطالب املقرراتتسجيل  مدةقبل بداية 

 -إعادة قيد بعد االنقطاع  –الطالب األكاديمية  حالة -خدمات الكترونية  -الخدمات الذاتية 

  إضافة قيمة جديدة )إضافة(.

 

 نشط في البرنامج

املنقطع عن 

 الدراسة

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

صفحة وذلك من خالل ال النظام نفسه،م بطلب الكتروني من نه التقد  ِك م  ي  ، حالة حاجة الطالب ألي خدمة في التسجيلفي 

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

 

 

 

 

 كان

 

 

 

 

 

 

، يجب على الطالب الذي لديه مقرر أو أكثر في مستويين أدنى 
ً
ثم تسجيل من مستواه الدراس ي تسجيلهم أوال

وفي حال لم يتمكن من تسجيلهم ) بسبب عدم جدولة املقررات في ذلك الفصل( عليه تقديم  ،املقررات األخرى 

 تسجيل. طلب

 

أن يتقدم بطلب السماح له بالتسجيل ، ج ولم يتخر   ن للطالب الذي تجاوز املدة النظامية لنهاء الدراسةِك م  ي  

 .لفصل دراس ي واحد

 
تقديم طلب  (نفسه  الفصل الدراس يجه في )املتوقع تخر   الخريج يمكن للطالب، في حال كانت الشعبة مغلقة

وعند  ،شعبة مفتوحة للتسجيل فيها اختيار عليه ، غير خريج كان الطالب وفي حال . شعبة مغلقةلتسجيل في ل

 ليتمكن من تسجيل املقررات املطلوبة.  ؛أخرى إعادة ترتيب جدوله مرة  عليه، وجود تعارضات في جدوله 

 
فقط للطالب الخريج بتقديم طلب عند تعارض  ح  م  س  وي   ،ن للطالب تسجيل مقررين متعارضين في الوقتِك م  ال ي  

 .)التطبيق امليداني في مدرسة التدريب( العملية التربيةمقرراته مع  أحد

 
وسيتم الرد عليه بناء على موافقة  ،للطالب تقديم طلب للتسجيل في مقرر يتجاوز املتطلب السابقن ِك م  ي  

 القسم املنفذ للمقرر.

 
عدد الساعات لكحد أقص ى  ،جه أن يتقدم بطلب تسجيل لخمس ساعات إضافيةن للطالب املتوقع تخر  ِك م  ي  

 املستوى.حسب بها  املسموح 

 

 ويينتسم املقررات في

من مستواه  أدنى

 الدراس ي.
 تجاوز املدة الدراسية

 

مغلقةالشعبة   

 

 تعارض في الوقت

 

 تجاوز متطلب

 

 ساعات إضافية
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 ضوابط االنسحاب من مقرر 

الخدمات  – حساب الطالب- صفحة الرئيسيةال ، يلزم الطالب اتباع الخطوات التالية إلكترونًيا: من مقرر  لالنسحاب 

 إضافة قيمة جديدة . –نموذج االنسحاب من مقرر  –طلبات التسجيل  –االلكترونية 

 

 ضوابط االنسحاب :

ِ أن ي   -1
 م الطالب قد 

 
 ط
 
 خالل املدة املحددة في التقويم الجامعي. بهل

 .ساعة 12عن  )املتبقية( بعد االنسحاب قل عدد الساعات املسجلةتأن ال  -2

 . من مستواه الدراس ي مقررات من مستويين أقل منالطالب  أن ال يكون انسحاب -3

 ا.على طلب االنسحاب إلكترونيً حين اعتماد املوافقة لحضور املحاضرات بالطالب  يلتزم أن -4

مرتبطة بموافقة وكيل الكلية للشؤون أصبحت ،طلب االنسحاب من مقرر  علىالنهائية املوافقة  -5

 أستاذ املقرر .وليس فقط، األكاديمية 

 للغاء طلبه. مكتب شؤون الطالبعليه سرعة مراجعة يجب  في حال تراجع الطالب عن االنسحاب، -6
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 ااألسئلة األكثر شيوعً 

 التحويل للكلية من كليات أخرى أو التحويل من الكلية لكليات أخرى؟ ن  ِك م  هل ي  

  ،فقط ةللطالب بالتحويل بين كليات الجامعة مرة واحد ح  م  س  ي  
 
 .بالتحويل منهامح للطالب س  والكلية ت

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

 
 
اجتياز املسار منها ، قبل الكلية الطالب املحولين من كليات أخرى وفق شروط وضوابط محددة ت

 حصول الطالب/بة على معدل مرتفع واجتيازه للمقابلة الشخصية. االنساني و 

 عليه أن يفعل؟ فماذا يجبعدم قدرة الطالب/بة على الدراسة لظروف خاصة حال في 

لتنسيق الحل  ؛ووكالة الكلية للشؤون األكاديمية على الطالب/بة مراجعة املرشد األكاديمي يجب

 عنها.عتذار ال جيل الدراسة أو اتأللطالب  ن  ِك م  حيث ي   ؛املناسب لوضع الطالب/بة

 املسموح للطالب إنهاء البرنامج خاللها؟عدد الفصول الدراسية كم 

 12فصول دراسية وبحد أقص ى  يجب أن ينهي الطالب/بة برنامجه خالل ثماِن  وفق الالئحة النظامية،

صلية األ بحد أقص ى ضعف املدة  ،وملجلس الجامعة إعطاء فرصة استثنائية للطالب ا،دراسي فصال 

  16املحددة للبرنامج )
ً

 (.ادراسيً  فصال

 ي  ما الحاالت التي 
 
 من الجامعة بسبب أكاديمي؟ الطالب/بةفيها  ل  ص  ف

 
 
حصول الطالب/بة على ثالثة إنذارات  أوال ا: فصل الطالب/بة أكاديميً  انبب ِ س  هنالك حالتان قد ت

تمام لالنظامية  املدةتجاوز الطالب/بة  وثانًيا,5.22من 2.22عن  متتالية النخفاض معدله التراكمي

 البرنامج.متطلبات 

 ع  ي  متى 
 
 ؟كاديمًياأ إنذاًرا الطالب/بة ىط

 ع  ي  
 
 .(5.22من  2.22)متى انخفض معدله التراكمي عن الحد األدنى ، ى الطالب/بة إنذاًرا أكاديمًياط



 

 

 

 كلية التربية

تعليمات  -تسجيل المقررات

رشاداتإو  College of Education 

 

للشؤون األكاديميةالتربية كلية وكالة   

 

 ؟كلية التربيةإلى سها الطالب/بة في كلية أخرى قبل تحويله التي در  املقرراتهل تتم معادلة 

 ين: في حال تحقق شرطين رئيس املقرراتتتم معادلة  .. نعم 
ً
أال تكون عدد ساعات املقررالذي  أوال

أن تكون نسبة التشابه  ثانًيايرغب الطالب/بة بمعادلته.  تمت دراسته أقل من ساعات املقرر الذي

 %.55بين محتوى املقررين ال تقل عن 

 ؟ة أخرى هل يستطيع طالب الكلية دراسة مواد في كلي

 ملزم بالطالب/بة  إال أن   ،الطالب/بةيستطيع نعم.. 
 
ذ موافقة الشؤون األكاديمية بالكلية قبل أخ

خارج الراغب في إجراء زيارة  -حيث يحتاج الطالب/بة  ،مكانية معادلة املقرراتللتأكد من إ ؛دراسته

  -الكلية 
 
 التي يرغب في دراستها. املقرراتعلى   -أيًضا –ذ املوافقة أخ

 ؟للطالب بتسجيلها في الفصل الدراس ي ح  م  س  للساعات التي ي  الحد األعلى ما 

.            على معدله التراكمي في الفصل الدراس ي، بناءً  بتسجيلها عدد الساعات املسموح للطالبد د  ح  ي  

 : فيما يلي توضيح ذلكو 

الساعات املسموح بتسجيلها كحد  املعدل التراكمي

 قص ىأ

 ساعة معتمدة 12 (كاديميألنذار اتحت ال ) 2أقل من 

 ساعة معتمدة 15 2.5لى أقل من إ 2من 

 حسب الخطة املعتمدة 2.5  أكثر من

بعد موافقة الشؤون و ،جهالطالب املتوقع تخر  

 .في الكلية كاديميةألا

 خمس ساعات إضافية كحد أقص ى

 


