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طالبتنا وابنتنا الغالية..
نبارك لك وللجامعة قبولك ونهنئ أنفسنا بانضمامك لطريق العلم النافع ،و
حيث أننا ندرك ما تحمله هذه المرحلة من تجارب و تحديات و شغف التتعلمم
و التفومق ،فإننا هنا نذكرك ببعض الوصايا من جهة تفخر دائما بوعيك تجاه
مسؤولياتك :
 نوصيك بنفسك خيرًا و برضا اهلل غايةً و بما يحت أ يتراك و يجتدكقوالً وعمالً.
 ثقي و اسعدي بما كت اهلل لك من خير في كل خطواتك سواء كا متاينطوي ظاهرها عطاء أو منع ،مكافآت أو محتن ،و قتابلي كلتك كلته بشتكر
صادق من القل للكريم المنما ،فنحن في اختبار من يحسن العمل و كم متن
المحن و الدروس تكسبنا قوة و بناء لشخصياتنا متا دمنتا نتدعو اهلل و نعتاود
المسير باالتجاه الصحيح دو رجوع أو توقف.
 ركزي على أولوياتتك الدراستية و مهاراتتك الشخصتية فمتدمة حياتتكالجامعية محدودة لكن نتائجها هي أساس مستقبلك المزدهر بمشيئة اهلل.
 ابذلي كل ما في وسعك و أنجزي كل مهامك دو تأخير متوكلتة علتىالرحمن سبحانه و تعالى.
 لتكن القنوات الرسمية الموثوقة هي مصدر معلوماتك.وفي الختام نوصيكِ غاليتي بعبارة كتبها األستاك التدكتور عبتدالكريم بكمتار
في كتاب المسلم الجديد:
"ارفع دائماً سقف طموحاتك ،فالوهمتاب الكتريم موجتود ،و أ التذين حققتوا
االنتصارات الكبيرة كانوا يملكو شيئين مهمتين :الرييتة و اارادة ،و أ فتي
إمكا كل واحد منما أ يحسمِن مستوى رييته و أ يصلمِ إرادته".
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لمحة عن الوكالة:
تعد وكالة عمادة القبول والتسجيل حلقة وصل بتين كليتات مجمتع الريتا
وعمادة القبول والتسجيل فيما يتعلق بالشؤو األكاديمية المختلفة للطالبات،
والتي تسعى للتعاو معها ومع بقية وكاالت العمتادات المستاندة فتي إيجتاد
تكامل مثمر يحقق الخدمات المطلوبة على الوجه األمثل بمشيئة اهلل.

الهيكل التنظيمي للوكالة:

أقسام الوكالة:

أقسام الوكالة الخدمية للطالبات

قسم القبول

قسم االرشاد في شؤون
التسجيل

قسم المكافآت
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قسم الخريجات


القبول
قسم 
يعد قسم القبول وجهة المجتمع اارشادي على مدار السنة فيما يتعلق بشؤو
القبول في الجامعة وتتعدد مهامه بالتالي:
 إرشاد الطالبات في تقديم طلبات (االلتحاق أو الزيارة والتحويل الخارجي)ممن يجد صعوبة في كلك.
 إرشاد الطالبات المقبوالت حديثاً إلى آلية االنسحاب من الجامعة مع طباعةنموكج اخالء الطرف لهن.
 تمثيل عمادة القبول والتسجيل لتعريف طالبات التعليم العام بآلية وشروطالقبول في الجامعة عبر البرامج االرشادية والتوعوية بالمدارس أو الجامعتة
أو المعارض التعريفية من خالل إعداد وتنفيذ العروض التقديميتة لتوضتيح
آلية التقديم في الجامعة.
 استقبال مراجعات فترة القبول بما فيها المنح الداخليتة والخارجيتة لغيترالسعوديات والرد على االستفسارات.
 التثقيف والتوعية بآلية القبول في جامعة الدمام من خالل قنوات التواصتلاالجتماعي.

التسجيل
قسم 
يعد قسم التسجيل محرك البحث الداخلي للشؤو األكاديمية حيث يشمل:
 -استخراج السجالت األكاديمية للطالبات المنتظمات.
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 إرشاد الطالبات فيما يخص اجراءات التحويل أو الزيارة الداخلية وفتق متاتنص به الئحة الدراسة واالختبارات للمرحلة الجامعية والقواعتد التنفيذيتة
لجامعة الدمام.
 طباعة تعريف االفادة و تخفيض الطيرا للطالبة المنتظمة. استقبال االستفسارات المتعلقة بالتأجيل واالعتتذار واالنستحاب واالنقطتاعوالتخصيص وكذلك اعادة القيد.
 متابعة التسكين وحاالت المتعثرات بعد الستنة التحضتيرية لبترامج الستنةالتحضيرية في كليات مجمع الريا .
 تنظيم برامج توعوية موجهة للطالبات وكلك بهدف التعريف بمزايا نظتامسجالت الطالب ) (SISمع توضيح آلية التغل على معوقات التسجيل.
 استكمال إجراءات إخالء الطرف االكتروني لطالبات السنة التحضيرية فتيمجمع الريا .

المكافآت
قسم 
 .1يعد قسم المكافآت الجهة المرجعية للطالبتات فيمتا يتعلتق بشتؤو
المكافآت وتعديل رقم اآليبا للمستجدات بااضافة الى قيامه بالمهام
التالية:
 .2افادة المراجعات عن أسباب عدم صرف (المكافأة الشتهرية – مكافتأة
التفوق).
 .3طباعة شهادة التفوق (بدل تالف /بدل فاقد  /تعديل بيانات الطالبة).
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 .4رفع طل (بدل كت ومراجع /بدل تجهيز عند القدوم /بدل تخرج
لشحن الكت ) لطالبات المنح الخارجية.
 .5افادة الطالبات المحوالت من جامعة الدمام الى جامعة أخترى بتآخر
مكافأة لهن بعد انتهاء اجراءات اخالء الطرف.
 .6متابعة صرف مكافآت الطالبات المحتوالت متن جامعتة أخترى إلتى
جامعة الدمام.

قسم الخريجات
.1
.2
.3
.4
.5
.6

يعد قسم الخريجات الجهة الختامية لشؤو الطالبات األكاديمية في
كليات مجمع الريا حيث يشمل المهام التالية:
استقبال خريجات كليات مجمع الريا فيمتا يختص تعتديل وثيقتة
التخرج والتي تشمل (تعديل تاريخ الميالد /تعديل االسم باللغتين).
اصدار شهادة بدل تالف وبدل فاقد.
طباعة وتعديل شهادة حسن السيرة والسلوك.
طباعة وتعديل السجل األكاديمي باللغتين.
تسليم وثائق التخرج للخريجات.
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معلومات الئحية:
 .1يربط الحد األعلى للع ء الدراسي للطال وفق المعتدل التراكمتي
شريطة استيفائه الحد األدنى للع ء الدراسي ( )12وحدة دراسية متا
أمكن كلك وفق التالي:

 .2تمنح مرتبة الشرف األولى للطال الحاصل على معدل تراكمي من
( )4,75إلى ( )5,00من ( )5,00عند التخترج ،وتمتنح مرتبتة الشترف
الثانية للطال الحاصل على معدل تراكمي من ( )4,25إلى أقل متن
( )4,75من ()5,00عند التخرج.
ويشترط للحصول على مرتبة الشرف األولى أو الثانية ما يلي:
 أال يكو الطال قد رس في أي مقرر درسه في الجامعة أو في جامعةأخرى.
 أ يكو الطال قد أكمل متطلبات التخرج في مدة أقصاها متوستطالمدة بين الحد األدنى والحد األقصى للبقاء في كليته.
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 أ يكو الطال قد درس في الجامعة التي سيتخرج منها ماال يقل عتن( )%60من متطلبات التخرج.

ملحوظة:
يتم صرف مكافأة التفوق للطالب الحاصلين على معتدل تراكمتي ()4,5
فأكثر في نهاية كل عام دراسي ممن تصرف لهم المكافأة الشهرية.
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رموز التقديرات:
يعتبر السجل األكاديمي بيا موضتحاً لستير الطالت الدراستي ويشتمل
المقررات التي درسها في كل فصتل دراستي برموزهتا وأرقامهتا وعتدد
وحداتها المقررة والتقتديرات التتي حصتل عليهتا ورمتوز وقتيم تلتك
التقديرات ..إليكِ غاليتي جدولًا يوضح مدلوالت تلك الرموز.
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الخط الزمني لمتابعة خدمات الوكالة:
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إضاءة:
ما الفرق بين مكات الشؤو األكاديمية في الكليات ووكالة عمادة القبول
والتسجيل بمجمع الريا ؟
تعد وكالة عمادة القبول والتسجيل الجهة التنظيمية بين الطالبة والكليتة أو
عمادة السنة التحضيرية حيث أنها الوجهة اارشادية األولى واألخيرة في اثراء
الطالبات معرفياً باللوائح واألنظمة المعتمدة بالجامعة حول الدراستة ومعمتالً
لمتابعة وتطوير االجراءات المتعلقة بنظتام ستجالت الطتالب ستعياً لمستاندة
الكليات في جودة الختدمات المقدمتة للطالبتات ،بينمتا تعنتى مكاتت القبتول
والتسجيل في وكتاالت الشتؤو األكاديميتة بشتؤو الطالبتات األكاديميتة
المرتبطة بالكلية والمتمثلة بتنستيق الجتداول والترد علتى طلبتات التستجيل
واالعتذار والتأجيل واالنسحاب من المقرر والزيارة والتحويل وأعتذار الغيتاب
وإعادة القيد وغيرهتا متن االجتراءات المتختذة فتي الكليتات وفقتاً لننظمتة
واامكانات المتاحة في الكلية من حيث عدد المقاعد وطبيعة الخطط الدراستية
والمعايير التي يحددها مجلس الكلية.
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صفحات إلكترونيه تهمك:
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اضاءات:
 .1ليكن همك األول في المرحلة الجامعية قوة التحصيل وجودة المخرج.
 .2اتركي أينما كنتِ أثرا ايجابياً يسعدك ويزيد رصيد آخرتك.
 .3الحياة الجامعية فرصة كهبية الكتشاف نفسك وتطوير كاتك فلتكن بذرة
لمستقبل مشرق.
 .4المرء في نهاية المطاف ليس أكثر من اهتماماته ومهامه وأخالقه.
 .5ليكن حضورك المبكر وصحبتك الصالحة دليالً لوعيك وحرصك على
مستقبلك.

اللهم إنا نسألك الثبات في األمر والعزيمة على الرشد ونسألك شكر
نعمتك وحسن عبادتك ونسألك قلباً سليماً ولساناً صادقاً ونسألك من خير
ما تعلم ونعوك بك من شر ما تعلم ونستغفرك لما تعلم ...
مرجع يوصى به:
كتاب ( من أجل حياة جامعية رائعة ..عشرة أمور تمنيت لو عرفتها قبل
دخولي الجامعة ) د.ياسر عبدالكريم بكار
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مقر الوكالة:
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وسائل االتصال:
السكرتاريا:
قسم القبول:
قسم المكافآت واالرشاد في شؤو التسجيل:
قسم الخريجات:
البريد االلكتروني:
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+966133337358
+966133337050
+966133337357
+966133337151

هاتف:
هاتف:
هاتف:
هاتف:
(.)DAR.VDFR@uod.edu.sa
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