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قسم النتائج والمعادالت
أعضاء هيئة التدريس بالجامعة
البوابة األكاديمية لعضو هيئة التدريس ،قسم النتائج والمعادالت بعمادة
القبول والتسجيل
كامل فترة العام الدراسي
من أول يوم في العام الدراسي إلى آخر يوم في العام الدراسي

تعريف الخدمة
إدخــال وتعديــل النتائــج عبــر نمــاذج اســتدراك النتيجــة أو كشــوف نتائــج الشــعبة علــى أن تكــون موقعــة مــن قبل رئيس القســم
ومــدرس المقــرر وعليهــا ختــم القســم المقــدم للمقــرر (و يســتعاض عــن ذلــك بالرفــع إلكترونيًا عبــر البوابــة األكاديمية).

الشروط
1.1ضرورة تعبئة كامل بيانات نموذج االستدراك دون تجاوز أي خانة.
2.2فــي حــال إقفــال الفصــل الدراســي وتــم تعليــق النتيجــة (ضــرورة رصــد الدرجــات فــي الكشــف المرســل مــن عمــادة القبــول
والتســجيل مــع توقيــع مــدرس المقــرر وتوقيــع وختــم رئيــس القســم ومــن ثــم إرســاله لقســم النتائــج ليتــم رصــد النتائــج).
3.3في حال تنفيذ قرار تأديبي (يجب إرفاق أصل القرار التأديبي).

طريقة إجراء الخدمة
1.1يمكــن رفــع طلــب رصــد أو اســتدراك النتيجــة عــن طريــق البوابــة األكاديميــة لعضــو هيئــة التدريــس خــال الفتــرة المحــددة
إلدخــال النتائــج.
2.2فــي حــال تعــذر رفــع الطلــب إلكترونيــً ،فيمكــن تعبئــة نمــاذج االســتدراكات وكشــوف الدراجــات والقــرارات التأديبيــة
وإرســالها عبــر برنامــج مســار لقســم النتائــج والمعــادالت بعمــادة القبــول والتســجيل لرصــد وتعديــل النتائــج للطلبــة عبــر
نظــام األوراكل.

س :1تــم تحويــل طالــب مــن قســم إلــى قســم آخــر ولــم تحســب لــه درجاتــه فــي المــواد
العامــة؟
ج :1يجــب إلغــاء التصفيــر ومراجعــة قســم النتائــج والمعــادالت إلتمــام عمليــة معادلــة المقــررات العامــة وســتظهر بعدهــا
النتائــج الســابقة للمــواد العامــة وعلــى الطالــب إعــادة طلــب التصفيــر للمعــدل.

س :2متى يحق للطالب المتغيب عن االختبار النهائي تحديد موعد بديل لالختبار؟
ج :2عنــد غيــاب الطالــب عــن االختبــار النهائــي يتــم مناقشــة قبــول العــذر مــن عدمــه عبــر مجلــس الكليــة ثمالقســم يحــدد
موعــد إلجــراء االختبــار البديــل بحيــث ال يتجــاوز فصــل دراســي الحــق للفصــل الــذي درس فيــه الطالــب المقــرر.

س :3تــم إقفــال الفصــل الدراســي ولــم أتمكــن مــن رصــد الدرجــات لطالبــي فــي شــعبة
مــن الشــعب؟
ج :3مخاطبــة قســم النتائــج والمعــادالت مــع توضيــح اســم ورقــم المقــرر ورقــم الشــعبة وطلــب طباعــة كشــف نتائــج شــعبة
ثــم يتــم تعبئــة الكشــف مــن قبــل مــدرس المقــرر ورفعــه لقســم النتائــج والمعــادالت بعــد توقيعــه وختمــه مــن قبــل رئيــس
القســم.
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