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 للعلمجعلمنسبحاننقتدي،وبسيرتهنصلينبيهوعلىنهتديبهداهوننتهيبحمدهو نبدأهللابسم
 
 لخادميهو شرفا

 
أنونحمدهفضال

.عّنايرضيهالذيالوجهعلىذلكفيالتوفيقونسألهوأهلهالعلمبخدمةشّرفنا

معلنةو معتمدةةأدلفياملوثقةو املتبعةاإلجراءاتوكفاءةجودةتقييمخاللمنيقاساملختلفةاإلداريةللكياناتاإلداري التطور فإنوبعد،
القبول عمادةحرصتوقد.املقدمةوالخدماتاإلجراءاتمناملستفيدةالجهاتكذلكو باإلجراءيقومالذياإلداري الكادر منلكل

تخرجهحتىو عةبالجامااللتحاققرار اتخاذهمنذالطالببهايمر التيالتعليميةالعمليةدورةفياألهماإلداري الكيانبصفتهاوالتسجيل،
.كاديمياألوأداءهالخاصةاحتياجاتهبحسبوآخر طالببينتختلفقدمختلفةأكاديميةمراحلمناملرحلتينهاتينبينيقعومامنها

 ليكون الدليلهذاتطوير تملقد
 
 مرجعا

 
 منظمة–القرى أمبجامعةوالتسجيلالقبول عمادةتتبناهاالتيالعامةللسياساتمعتمدا

 
-وأفرادا

الواقعيةالبيئةمعهامواءمتيضمنبماالعمادةمنسوبيلكافةتامبإشراكصياغتهاتمتالتيو أهدافهاو وقيمهارسالتهاو رؤيتهامناملنبثقةو 
.واملجتمعالجامعيةالبيئةمنعليهايؤثر ماو بالعمادة

وتطويرهاويمهاتقو مراجعتهابعدوالتسجيلالقبول عمادةفياملختلفةالعملياتلتنفيذاملتبعةلإلجراءاتتوضيحالدليليتضمنكما
الخدماتعناهمرضمستوى ويرفعاملستفيديناحتياجاتيلبيبمااإلنجاز وسرعةوالجودةالكفاءةرفعفياملتمثلةالعمادةأهدافلتحقيق
 تقديمهاطريقةو املقدمةالخدماتعناملستفيدينرضامستوى تقييميتمحيث.املقدمة

 
إجراءاتير تطو و تحديثفييسهمبمادوريا

.املستجداتوفقالدليلهذاتحديثيتمذلكعلىو الخدمات،تقديم

كافةأتمتةعلىالعمادةحرصتفقدولذلكالتنفيذ،ودقةاألداءكفاءةيرفعو اإلجراءاتتبسيطفييسهمللتقنيةاألمثلاالستخدامإن
.بالجامعةاإللكترونيةالخدماتبتطوير املعنيةالجهاتمعبالتعاون إجراءاتها

املقدمة
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نشئت
ُ
أقسامعلىاملعتمدةالساعاتنظامتطبيقمعهـ1395/1396الدراس يالعامفيالقرى أمجامعةفيوالتسجيلللقبول إدارةأول أ

ِبعقدو اإلسالميةوالدراساتالشريعةكليةأقسامثمبمكةالتربيةكلية
َ
التالييالدراس العامفياإلدارةلهذهتشكيلإعادةذلكت

حصاءإعلىالحينذلكفيالعمادةمهامتركزتوقدللعميدووكيلعميدحينهافيللعمادةوُعّينالعمادةأعماللتوّسعهـ1396/1397
.الطلبةلبياناتاإلحصائيالتحليلعلىبناءاملناسبةالقراراتواتخاذالطالب

سبالحااستخدامإلىالتحول العمادةارتأتوالطالبات،الطالبأعدادوتزايدالجديدةاألقساممنالعديدافتتاحو الجامعةتوسعومع
 الطلبةبياناتلتسجيلاآللي

 
التسجيلكانوقدللطالباتبالنسبةهـ1405الدراس يالعامو للطالببالنسبةهـ1401الدراس يالعاممنبدءا

 البياناتادخاليتمثماألكاديمييناملرشدينبإشرافيدويةبمرحلةيمر 
 
العمادةفيلتقنيةاالتطوراتتوالتوقد.الحقةمرحلةفيإلكترونيا

 مربوطة.هـ1422العامفيوالتخرجوالتسجيلللقبول متكاملةأكاديميةمنظومةاستحدثتحتى
 
 ربطا

 
وقداألكاديميةاألقسامبكافةمباشرا

 تحديثهايتمالتدريسيةهيئةوأعضاءللطالباإللكترونيةللخدماتبوابةاستحداثذلكتال 
 
.املستفيديناحتياجاتتلبيبحيثدوريا

 العمادةوتضم
 
 بدورهاتضمالتيالوكاالتمنعددا

 
العمادةكالةو تتولىحيثللمستفيدين،مختلفةخدماتتقدمالتياألقساممنعددا

األكاديميةلشؤونلالعمادةوكالةتتولىو الزائرونالطلبةو النتائجو التسجيلشؤونللتسجيلالعمادةوكالةتتولىو والتخرجالقبول شؤون
 العمادةتضمكماالقيد،إعادةو واالعتذار التأجيلو والتخصيصالتحويلشؤون

 
.املساندةوالوحداتاألقساممنعددا

اإلدارةمنعمادةالتلقاهالذيالكبير الدعممعيتواءموبمااملستفيدينلتطلعاتيرقىبماخدماتهاكافةلتطوير طموحةخططالعمادةولدى
الخدماتفيةالخبر ذوي املستشارينمنعددمعبالتعاون العمادةمنسوبيمنالطموحالفريقالخططهذهإعدادفيويعينهابالجامعةالعليا

.األكاديمية

نبذة عن عمادة القبول والتسجيل
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سجيل الهيكل التنظيمي لعمادة القبول والت
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:يلياكمالعمادةوقيمرسالةو رؤيةصياغةتمتفقدالقرى،أمبجامعةوالتسجيلالقبول عمادةمناملنتظر الرياديللدور استشرفا

األكاديميةالخدماتتقديمفيالريادة:الرؤية

2030اململكةلرؤيةومحققةاملستفيديناحتياجاتتلبيمتميزةأكاديميةخدماتتقديم:الرسالة

:الفردمستوى علىالقيم

املسؤولية

الحسنةوالنيةاإلخالص

املبادرة

الرؤية والرسالة والقيم

8

:املجموعةمستوى علىالقيم

واالنسجامالتآلف

والفعاليةالكفاءة

املرونة

:املنظمةمستوى علىالقيم

ليةاملستقبوالرؤيةالتخطيط

الصعوباتمواجهة

الفريقبروحالعمل



:يليفيمانوضحهااالستراتيجيةاألهدافمنعددوللعمادة
oوشاملةمحددةمعايير وفقالعمادةتقدمهاالتيواألعمالالخدماتبجميعواالعتمادالجودةتحقيق:األول االستراتيجيالهدف.

oاألداءفيواإلبداعالتميز يحققبماوالتسجيلالقبول لعمادةالبشريةالكفاءاتتطوير :الثانياالستراتيجيالهدف.

oةاملستدامالتنميةويحققالحديثةالتقنيةالتطوراتمعيتفقبمااألكاديميةالخدماتتقديمآلياتتطوير :الثالثاالستراتيجيالهدف.

oجاذبةتعليميةبيئةلتوفير الداعمةالجهاتمعالتكاملتعزيز :الرابعاالستراتيجيالهدف.

 العمادةأقساممنقسملكلأنكما
 
:ذلكتفصيليليفيماو تحقيقها،إلىتسعىالتياألهدافمنعددا

:القبول قسمأهداف

oالعالقةذاتالجهاتو بالجامعةالعليااإلدارةمعبالتنسيقسنوي بشكلالقبول سياساتو ضوابطتحديد.

o بالجامعةالتحاقهماملتوقعللطلبةالقبول وخطةاملتاحةالتخصصاتو الجامعةحول املعلوماتكافةتوفير.

oالقبول بوابةوتطوير القبول عملياتأتمتةعلىاإلشراف.

oعاليةشفافيةو بكفاءةالقبول عملياتتنفيذ.

o القبول مرحلةوبعدوأثناءقبلاملستفيدينمعالتواصلفيالقبول قسممنسوبيمهاراتتطوير.

oقبولهبعدالطالببخدمةاملعنيين(العمادةخارجو داخل)األخرى الجامعةجهاتمعبفعاليةالتواصل.

أهداف العمادة
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:واالحصاءاتالتخرجقسمأهداف

oاملختلفةالجامعةمقراتفيالتخرجوثائقإصدار وإجراءاتضوابطتحديد.

oذلكفيالتقنيةمناملثلىواالستفادةعاليةومرونةبكفاءةالتخرجإجراءاتتنفيذ.

o معهمالتواصلفيالتخرجقسممنسوبيمهاراتو للخريجيناملقدمةالخدماتتطوير.

oتخرجهبعدالطالببخدمةاملعنيينالجامعةخارجو داخلمنالجهاتمعبفعاليةالتواصل.

oتخرجهماملتوقعو بالخريجيناملتعلقةاإلحصائيةبالتقارير املعنيةالجهاتتزويد.

:األكاديميةالشؤونقسمأهداف

o اإلنجازفيوالسرعةبالدقةتتسمخدمةتقديمفييسهمبمااألكاديميةالحركاتإجراءاتتطوير.

oالتعليميةمسيرتهمتحسينفييسهمبماوإرشادهمالجامعةولوائحبأنظمةالطلبةتوعية.

oاألكاديميةللحركاتالتنفيذيةوالقواعداألنظمةبمستجداتوتوعيتهماألكاديميةواألقسامالكلياتمعالفعالالتواصل.

:الطالبيةالخدماتقسمأهداف

o للتقنيةاألمثلالتوظيفخاللمنللطلبةاألكاديميةالخدماتتقديمسبلتطوير.

o لهااملحددةاألوقاتفياألكاديميةالحركاتتنفيذمتطلباتتوفير.

o املقدمةالخدماتعناملستفيدينرضارفعفييسهمبمااملستفيدينمعالتواصلفياملنسوبينمهاراتتطوير.

أهداف العمادة

10



:الدراسيةالخططقسمأهداف

oاألكاديمياالعتمادمعايير معيتوافقوبمااملناهجلجنةمعبالتنسيقاألكاديميةوالبرامجالخططإلعدادواضحةوآلياتمعايير تحديد.

oالتعليميةباملخرجاتالدراسيةوالخططالبرامجأهدافوربطالدراسيةالخططفيواملهارى املعرفيباملحتوى االرتقاء.

oمتميزةأكاديميةمعايير ضوءفيالجامعةورؤيةرسالةمعيتوافقبماتطويرهاعلىوالعملالدراسيةوالخططالبرامجتقويم.

oالدراسيةالبرامجلتطوير مناسبةبيئةلخلقاألكاديميةلألقسامواملساندةالدعمتقديم.

:التسجيلقسمأهداف

oالتعليميةالعمليةجودةتحسينفييسهمبماالدراس يالجدول إلعدادومقننةواضحةمعايير و ضوابطوضع.

oالخطةهذهتنفيذفياملشاركةالجهاتبينالتعاون وتعزيز للتسجيلخطةوضع.

oللتقنيةاألمثلالتوظيفخاللمنبالتسجيلالخاصةاإلجراءاتوتطوير تسهيل.

oالتدريسهيئةوأعضاءللطلبةاألكاديميةالحقوق علىاملحافظةضمان.

أهداف العمادة
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:واملعادالتالنتائجقسمأهداف

oالقسمقبلمناملنفذةاملعامالتتنفيذفيوالسرعةالدقةتضمنآلياتوضع.

oالطلبةنتائجمعالتعاملفيوالخصوصيةالسريةمستوى رفع.

o التقنيةمناملثلىاالستفادةخاللمناستدراكهاو النتائجرصدإجراءاتتطوير.

:اإلداريةالشؤونقسمأهداف

o العمادةومنسوباتمنسوبيلجميعمتكاملةعملبيئةوتهيئةللعمادةوالبشريةاملاديةواالحتياجاتاملتطلباتكافةتوفير.

oاملناسبةالتدريبيةوالبرامجللدوراتترشيحهمخاللمناألداءمستوياتورفعواملوظفاتاملوظفينبأداءاالرتقاء.

o الكفاءةو الجودةيحققبمااإلجراءاتكافةفياملستمر والتحسينالتطوير.

oاإلعالناتوشاشاتاإللكترونيالعمادةموقعو االجتماعيالتواصلمواقععلىالعمادةحساباتخاللمنيحتاجونهاالتياملعلوماتبكافةالطلبةتزويد.

oبالعمادةالخاصةالتعريفيةوالعروضوالتقارير األدلةإعداد.

أهداف العمادة
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:القبول قسممهام

oاملقبولينللطلبةالجامعيةاألرقاماصدار و املفاضلةوتنفيذبالجامعةالقبول مرحلةعلىاإلشراف.

o الداخليةاملنحفياملقبولينللطلبةالجامعيالرقماصدار.

o الزائرينللطلبةالجامعيالرقماصدار.

o لذلكالتابعةواملعايير الشروطجميعاستيفاءمنالتحققبعدالقرى أمجامعةالىأخرى جامعةمناملحولينللطلبةالجامعيالرقماصدار.

o التجسيرلطلبةالجامعيالرقماصدار.

oبالقبول املتعلقةالطلبةوتساؤالتاستفساراتعلىالرد.

oاملطلوبةالثبوتيةألوراقوفقاالطلبةبياناتتعديل.

oاإللكترونيةالبوابةعبر االلتحاقطلبتقديموكيفيةالقبول وشروطمعايير عنمختصرةفكرةوإعطائهماملدارسطلبةاستقبال.

oالقبول قسمداخلالعملواجراءاتآلياتلتطوير قبول فترةكلنهايةالصعوباتوتحديداملقترحاتإبداء.

مهام العمادة
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:التخرجقسممهام

oوالطالباتالطالببشطري وفروعهاالجامعةطلبةلجميعتخرجهماملتوقعإحصاءاتإعداد.

oالخريجينالطلبةلجميعالخطةخارجاملقرراتحذف.

o(انتساب–انتظام)وفروعهاالجامعةطلبةلجميعوالسجالتالوثائقطباعة.

oمعتمدةتنظيميةخطةوفقالخريجينالطلبةعلىوالسجالتالوثائقتوزيع.

o(املدنيالسجل-باإلنجليزي االسم-بالعربياالسم)الخريجينللطلبةالشخصيةالبياناتتعديل.

o املجتازةالساعاتبعددإفادةإصدار.

o العالقةذاتللجهاتوالسجالتالوثائقتصديقإفادةإصدار.

o فاقدوبدلتالفبدلاألكاديميةوالسجالتالوثائقإصدار.

oمحددةلحاالتيدوياالطلبةتخريج.

oاألكاديميةوالسجالتالتخرجوثائقعلىالتصديق.

oاملنقطعينالطلبةلحاالتاليدوي الطرفإخالء.

oالتخرجدليلإلعدادتخرجهمواملتوقعالخريجينالطلبةأسماءتقارير طباعة.

oجامعيدراس يعاملكلالخريجينللطلبةالتخرجدليلإحصاءاتتقديم.

oواملتفوقينالخريجينالطلبةاسماءبقوائماملشاركةالجهاتوتزويدالتخرجحفلفياملشاركة.

مهام العمادة
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:األكاديميةالشؤونقسممهام

o(أكاديميااملفصول -قيدهاملطوي -كليااملنسحب-الدراسةعناملنقطع)الطلبةقيدإعادة.

oدراس يفصلدراسةعناالعتذار تنفيذ.

oالدراسةتأجيلتنفيذ.

o التخصصتغيير 
 
.(أضم–القنفذة-الليث-الجموم-املكرمةمكة)وفروعهاالجامعةوأقسامكلياتبينآليا

oالجامعةمنلطالباآلليالكلياالنسحاب.

o (انتساب/انتظام)الدراسةنوعتغيير.

o الدقيقالتخصصإلىالتخصصتغيير.

o(اإلداري املسار -والحاسبالهندسةمسار -الطبياملسار )املشتركةاألولىالسنةلطلبةاآلليالتخصيص.

o(اإلداري املسار -والحاسبالهندسةمسار )املسائيةاملشتركةاألولىالسنةلطلبةاآلليالتخصيص.

oاملسائيةالتأهيليةالسنةلطلبةاآلليالتخصيص.

o(للبرنامجمجتازينالغير )املشتركةاألولىالسنةلطلبةاآللياإلجباري التحويل.

oآليااملحولينالطلبةعنالخطةخارجاملقرراتحذف.

oالطالبشؤونبعمادةالتأديبلجنةمنالصادرةالتأديبيةالقراراتتنفيذ.

oالوفاةحالفيللطالباألكاديميةالحالةتعديل.

مهام العمادة
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:الدراسيةالخططقسممهام

oالصحيحبالشكلالخطةإلصدار الجامعةكلياتبأقساماملباشر االتصال.

oاملناهجلجنةموافقةبعد،(وجدتإن)الجديدةللتحديثاتاألقساممعالتنسيق.

oتخصصكلفياملعتمدةالخطةضمنالدراسيةاملقرراتإدراجثمومنالدراسية،الخطةإنشاء.

oالدراسيةوالبرامجالخططترجمةفيواألقسامالكلياتمتابعة.

oالدراسيةوالبرامجالخططتطوير عملياتعلىاإلشراف.

oذلكتحققالتيالوسائلواختيار التنميةخططومتطلباتيتناسببماالبرامجوضعفيواألقسامالكلياتمساعدة.

oالدراسيةالخططإعدادفيواملتطور املتميز األداءتحققالتيوالنماذجاألدلةإعداد.

oالدراسيةالخططفيمستحدثهو مابكلوالتسجيلالقبول قسميتزويد.

مهام العمادة
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:الطالبيةالخدماتقسممهام

oانتظامإفادةطباعة.

oالسعوديةالخطوطتذاكر تخفيضإفادةطباعة.

oأكاديمياواملفصولون املنقطعينللطلبةالدراس يالفصلتأجيلنموذجطباعة.

oأكاديمياواملفصولون املنقطعينللطلبةالدراس يالفصلعناعتذار نموذجطباعة.

oأكاديميسجلطباعة.

oالطالبةجدول طباعة.

oأكاديمياواملفصوليناملنقطعينللطلبةاالنسحابنماذجطباعة.

oاإلرشاديةالسجالتطباعة.

oالدراسةعنواملعتذراتاملؤجالتللطالباتالجامعيةالبطاقاتتسليم.

oالطالبةموقعتحديث.

oاملحمول هاتفهاورقمواإلنجليزيةالعربيةباللغةالشخصيةالطالبةبياناتتعديل.

oواملنسحباتالخريجاتللطالبات(الثانويةاملرحلةشهادات)ملفاتأصول تسليم

مهام العمادة
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:التسجيلقسممهام

o.األكاديميةاألقساممعبالتنسيقالدراسيةالجداول إعداد.

oتعارضوجودحالفياألكاديميةاألقساممعوالتنسيقالنهائيةاالختباراتجداول إعداد.

oللمحاضراتالقاعاتتسكين.

oالطلبةنتائجإدخالمتابعة.

oاألكاديميةللمقرراتاملعادالتإجراء.

oواملوظفينالتدريسهيئةأعضاءشؤونإدارةإلىالتدريسهيئةألعضاءاإلضافيةبالساعاتالرفع.

oللجامعةالزائرينالطلبةجداول إعداد.

oالعمادةوكاالتمعبالتعاون القادمةالدراسيةللسنةاألكاديميالتقويمإعداد.

oالصيفيالفصلعلىاإلشراف.

مهام العمادة
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:التسجيلقسممهام

oاألكاديميةاألقساممعبالتنسيقالدراسيةالجداول إعداد.

oتعارضوجودحالفياألكاديميةاألقساممعوالتنسيقالنهائيةاالختباراتجداول إعداد.

oالنهائيةولالختباراتللمحاضراتالقاعاتتسكين.

oالنهائياآلليالتسجيلعملثمالتجريبياآلليالتسجيلعمل.

oاملناسبةاملجموعاتحسباملشتركةاألولىالسنةطلبةجداول تسجيل.

oالتسجيلقبلمااحصائيةإعداد.

oاألكاديميةواألقسامالكلياتمعيتناسببماالتسجيلآليةوضع.

oالجامعةموقعطريقعنوالتعديلواإلضافةالحذفعملياتمتابعة.

oاألكاديميةاألقسامطريقعنوالتعديلواإلضافةالحذفعملياتمتابعة

oواملوظفينالتدريسهيئةأعضاءشؤونإدارةإلىالتدريسهيئةألعضاءاإلضافيةبالساعاتالرفع.

oالعمادةوكاالتمعبالتعاون القادمةالدراسيةللسنةاألكاديميالتقويمإعداد.

oاملعادلةمعالخطةخارجمناملقرراتتسجيل.

oاألكاديميةاألقساممعبالتنسيقللشعبالتدريسهيئةعضو تغير أو موعدتغير أو دمجأو الغاء.

oبالجامعةاملتاححسبالقبول قسممنجامعيرقماصدار بعدالجامعةخارجمنالزوار الطلبةتسجيل

oالقادمالدراس يالفصلوتفعيلللطلبةاملعدلواحتسابالدراس يالفصلإغالقفياملشاركة.

oالصيفيالفصلعلىاإلشراف.

مهام العمادة
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:املعادالتو النتائجقسممهام

oرسمياطلبهاعندالتدريسهيئةلعضو الطلبةنتائجقوائمطباعة.

oالنهائيةالنتائجبرصدالخاصةالكشوفطباعة.

o(لإلدخالاملحددةاملدةفيالنتائجرصدعدمحالفي)اعتمادهابعداألقساممنمباشرةالطلبةنتائجقوائمأصول استالم.

oاملقرر مدرسقبلمنإدخالهايتملمالتياملتأخرةالنتائجرصد.

o(نتيجةاستدراك-ل-غ)بالنتائجامللحقةاالستدراكنماذجتنفيذ.

o(ق)بنتائجاملتعلقةالتأديبيةالقراراتتنفيذ.

oالزائرينالطلبةنتائجادخال.

oأخرى جامعاتإلىكزائرينالطلبةلتوجيهالالزمةالخطاباتاعداد.

oبنجاحدراستهالهمسبقملقرراتللطلبةوالداخليةالخارجيةاملعادالتوتنفيذومتابعةاستالم.

مهام العمادة
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:اإلداريةالشؤونقسممهام

oباستمرارذلكتنفيذومتابعةبينهمواالختصاصاتاألعمالوتوزيعوتنظيماملوظفينعلىاإلشراف.

oواملاليةاإلداريةبالشؤونتتعلقالتيواللوائحاألنظمةتطبيقعلىواملتابعةاإلشراف.

oالعمادةداخلاملسؤولينعلىاألفكار وعرضالعمادةداخلالعملسير وتحسينتطوير علىوالعملاإلشراف.

oحاضربرنامجفياملوظفينوانصرافبحضور الخاصةالشهريةالتقارير متابعة.

oالالزمةالصيانةأعمالتنفيذفياملختصةالجهاتومتابعةالالزمةالخدماتتوفير علىاملباشر اإلشراف.

oالعامةاملستودعاتوإدارةالخدماتإدارةمعذلكفيوالتنسيقاألقسام،لجميعالضروريةاملستلزماتتوفير متابعة.

oتدقيقهابعدالعمادةوموظفاتبموظفيالخاصةالطبيةوالتقارير واإلجازاتاالستئذانطلباتعلىاملوافقة.

oالوظيفياألداءتقارير إعداد.

oللترقيةاملستحقةالنظاميةللمدةاكمالهمعندواملوظفاتاملوظفينترقيةمعامالتومتابعةرفع.

مهام العمادة
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عد
ُ
ضو وعالطالبمنلكلخدماتمنالعمادةتقدمهماخاللمناألساس يمحورهاو التعليميةالبيئةعصبوالتسجيلالقبول عمادةت

تضمنعامةسياساتوجودضرورةيتضحهذامن.التدريسهيئةوعضو الطالبيتبعهاالتياألكاديميةوالكلياتاألقسامو التدريسهيئة
.املستفيدةالجهاتحقوق علىاملحافظةفييسهمو املقدمةالخدماتبجودةاالرتقاء

 يليفيمانقدمو 
 
العملنطاقالية،التالصفحاتفيُيوضحإجراءأو سياسةكلعلىينطبقو العمادة،فياملعتمدةالسياساتألهماستعراضا

:التالي

:الخدمةتقديمنطاق

الليث،،الرئيس يمكة)فروعهابكافةالقرى أمبجامعةامللتحقين(الجنسينمن)الطلبةلكافةخدماتهاوالتسجيلالقبول عمادةتقدم
كادر للخدماتهاتقدمكما(الششةمنصور،شارعذاخر،ريعالزاهر،العزيزية،،العابدية)فرعكلداخلمقراتهاو (الجمومأضم،القنفذة،
.لهاالتابعةاألكاديميةاألقسامو الكلياتمندون ماو البكالوريوسبدرجةاألكاديميةالبرامجمقدميو التدريس ي

:الخدماتتقديممواعيد

 الثامنةالساعةمنالحكوميالرسميالدوامفترةأثناءخدماتهاوالتسجيلالقبول عمادةتقدم
 
 صفالنو الثانيةالساعةحتىصباحا

 
ظهرا

 يتواجدكمابالدولة،الرسميةاإلجازاتفتراتعدافيماالسنةطوال
 
إذاالخدمةلتقديمالرسميالدوامأوقاتخارجالعمادةمنممثلون غالبا

.لذلكالضرورةدعت

:الخدمةتقديممكان

.(د،جمبنى)بالزاهرالطالباتبشطر و بالعابديةالطالببشطر والتسجيلالقبول لعمادةالرئيس ياملقر يقع

السياسات
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األمانةبقيمدةالعمامنسوبيكافةيلتزمكماتامةخصوصيةو بسريةالطلبةوسجالتبياناتكافةبحفظوالتسجيلالقبول عمادةتلتزم
العمادةنسوبيميلتزمكمابذلك،املخولينلغير عنهااإلفصاحوعدملديهماملتوفرةاملعلوماتسريةعلىباملحافظةاملتمثلةواملسؤولية
املنسوبينيلتزماكمالخاصةالطلبةسجالتو بياناتعلىاالطالعخاللهامنيمكنالتياإللكترونيةاألنظمةحساباتبياناتعلىباملحافظة
.بذلكخوليناملقبلمنإال إليهاالوصول يمكنال مغلقةخزائنفيالعالقةذاتاملعامالتو الطلبةسجالتمنالورقيةالنسخعلىباملحافظة

بياناتسريةعلىباملحافظةيلتزمون األكاديميةاألقساممنالطلبةسجالتعلىباالطالعاملخوليناألفرادفإنالعمادة،ملنسوبيباإلضافة
.اإللكترونيةلألنظمةبهمالخاصةالدخول بياناتعلىاملحافظةو الطلبة

يتمقالوثائهذهفإنالعكس،أو والتسجيلالقبول عمادةإلىاملختصالقسممنللطلبةسريةوثائقأو سجالتإلرساللحاجةحالفي
.رسمياستالمبمحضر و فقطبذلكاملخولينقبلمنفتحهيتمو مختومو مغلقظرففيوضعها

 السر كلماتبتغيير مطالبون اإللكترونيةلألنظمةبالدخول املخولون جميع
 
مناملستخدممنعيتمو أشهر ثالثةكلإجباري بشكلدوريا

.مراتثالثمنأكثر صحيحةغير سر كلمةإدخالمحاولةعندللنظامالدخول 

.رسميإتالفبمحضر سنواتخمسكلإتالفهايتمو أرشيففيالورقيةالسريةالوثائقعلىاملحافظةيتم

سياسة الخصوصية
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 تكون أنوالتسجيلالقبول عمادةتسعى
 
هذهمهامتسهيلفيتساهمسريةمعلوماتتوفير خاللمنالقضائيةالجهاتو املتابعةلجهاتمعينا

.والتحققالرقابةعملياتإلتمامضروريةليستسريةمعلوماتعناإلفصاحدون الجهات

البياناتكافةلالفعليةالجهةحاجةمنالتحققبعدللبياناترسميبطلباملتقدمةللجهةفقطالضروريةالبياناتبتوفير العمادةتقوم
.باملطلوبالصلةذاتليستاملعلوماتعناإلفصاحيتمال و املطلوبة

أو إلكترونينظامبر عذلككانسواءتامةبسريةيتمذلكفإنمكتوبةبصورةتوفيرهاحالفيو شفهية،أو مكتوبةبصورةالبياناتتوفير يتم
 اإلفصاحكانحالفيو يدوي،

 
.الشخصيةهوياتهممنالتحققبعدبذلكمخولينأفرادمنيتمذلكفإنشفهيا

سياسة الكشف عن معلومات سرية
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نسخحفظبتلتزمجهاتقبلمنمدارةموثوقةإلكترونيةأنظمةفيالطلبةوسجالتبياناتكافةبحفظوالتسجيلالقبول عمادةتلتزم
دار و مختلفةجغرافيةأماكنفياحتياطية

ُ
أيحدوثحالفيللبياناتالتامةاالستعادةعملياتتنفيذعلىقدرةلديهممتخصصينقبلمنت

.للخدمةانقطاع

.رسميمحضر بوجبسنواتخمسمرور بعدإال اتالفهايتمال و األرشيففيالورقيةالسجالتحفظيتمكما

سياسة املحافظة على السجالت
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الجهاتمناملقدمةبالخدماتالتدخلدون فقطبهاالقياملهماملخول الخدماتبتقديموالتسجيلالقبول بعمادةالعاملون كافةيلتزم
عنخارجةدمةخلتنفيذالعمادةأقسامأحدمعالتواصلحالفيو العمادة،فياملختلفةاألقسامبيناملهامتوزيععلىذلكينطبقو األخرى،

املخولةللجهةالخدمةطالبتحيلو الخدمةتقديمعنتعتذر العمادةفإنالخدمة،هذهتقدمأخرى جهةتوفر معالعمادةأعمالنطاق
.بالخدمةللقيام

.دراس يفصلكلفياملعلناألكاديميالتقويموفقخدمةكللتقديماملحددةاألوقاتفيالخدماتبتنفيذالعمادةتلتزمكما

سياسة االلتزام بنطاق العمل 
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صياغةتتمفقدالعمادة،تقدمهاالتياملختلفةالخدماتلتقديماملستخدمةاإلجراءاتتقنينعلىوالتسجيلالقبول عمادةمنحرصا

سرعةو ةودقبكفاءةاملستفيديناحتياجاتتلبيةيضمنبماو واألنظمةاللوائحمعيتالءمبماومحددةواضحةخطواتشكلعلىاإلجراءات
.عالية

للدراسةوحدةامللالئحةالدوريةللمراجعةباإلضافةاملناسبة،الوسائلعبر إجراءاتهالكافةاملقننةالضوابطنشر علىالعمادةحرصتكما
والتيالئحةلالرئيسيةباملواداإلخاللدون التنفيذيةالقواعدوتحديثتطوير خاللمناملقدمةالخدماتجودةرفعيضمنبماواالختبارات

.اإلجراءاتتحديدو الضوابطلسنالرئيس ياملرجعتعد

االعتمادوتقليلالخدماتغالبيةبأتمتةوذلكالحديثةالتقنياتاستخدامخاللمناإلجراءاتتطوير سبلبحثعلىالعمادةتحرصكما
وتسهيلناملراجعيأعدادلتقليصللعمادةالفعليبالحضور إلزامهمدون للطالباألكاديميةالخدماتتقديمبهدفالبشري العنصر على

.الخدمةوتنفيذطلبإجراءات

.املختلفةالعمادةأقساممناملقدمةالخدماتألهماملتبعةاإلجراءاتنستعرضيليوفيما

اإلجراءات
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( pad001)قبول طلبة درجة البكالوريوس 

إجراءات قسم القبول 

28

مالحظات األطراف ذات العالقة وصف املرحلة م

الطالب د واستكمال االلكترونية للقبول املوحطلب االلتحاق عبر البوابةتقديم 
ادخال الرغبات

1

قسم القبول  التحقق من استكمال كافة الشروط والوثائق الالزمة 2

قسم القبول  قة اجراء املفاضلة بين املتقدمين حسب الشروط واملعايير والطا
االستيعابية

3

الطالب–قسم القبول –الكليات  شترط اجتياز املقابالت الشخصية واختبارات القبول لألقسام التي ت
ذلك

4

قسم القبول  رسائل نصية للمتقدمينوإرسال إعالن نتائج املفاضلة  5

ي في حال عدم تأكيد الطالب للمقعد ف
القبول الفترة املحددة يتم إلغاء 

الطالب الترشيح تأكيد 6

قسم القبول  اصدار الرقم الجامعي 7



( pad002)كلية املجتمع دبلوماتقبول طلبة 

قسم القبول إجراءات 

29

مالحظات األطراف ذات العالقة وصف املرحلة م

الطالب د للقبول املوحتقديم طلب االلتحاق عبر البوابة اإللكترونية
واستكمال ادخال الرغبات

1

قسم القبول  من استكمال كافة الشروط والوثائق الالزمةالتحقق 2

قسم القبول  قة بين املتقدمين حسب الشروط واملعايير والطااجراء املفاضلة
االستيعابية

3

قسم القبول  اعالن نتائج املفاضلة وارسال رسائل نصية للمتقدمين 4

الطالب تأكيد الترشيح 5

قسم القبول  اصدار الرقم الجامعي 6



( pad003)كلية خدمة املجتمع دبلوماتقبول طلبة 

قسم القبول إجراءات 

30

مالحظات األطراف ذات العالقة وصف املرحلة م

الطالب د تقديم طلب االلتحاق عبر البوابة االلكترونية للقبول املوح
واستكمال ادخال الرغبات

1

قسم القبول  التحقق من استكمال كافة الشروط والوثائق الالزمة 2

قسم القبول  قة بين املتقدمين حسب الشروط واملعايير والطااجراء املفاضلة
االستيعابية

3

قسم القبول  اعالن نتائج املفاضلة 4

كلية خدمة املجتمع–الطالب  املصرفيةتسديد الرسوم عن طريق القنوات 5

قسم القبول  الرقم الجامعياصدار  6



( pad004)السنة التأهيلية قبول طلبة 

إجراءات قسم القبول 

31

مالحظات األطراف ذات العالقة وصف املرحلة م

الطالب د تقديم طلب االلتحاق عبر البوابة االلكترونية للقبول املوح
واستكمال ادخال الرغبات

1

قسم القبول  التحقق من استكمال كافة الشروط والوثائق الالزمة 2

قسم القبول  قة بين املتقدمين حسب الشروط واملعايير والطااجراء املفاضلة
االستيعابية

3

قسم القبول  اعالن نتائج املفاضلة 4

كلية خدمة املجتمع–الطالب  املصرفيةتسديد الرسوم عن طريق القنوات 5

قسم القبول  الرقم الجامعياصدار  6



( pad005)التحويل من جامعة أخرى 

إجراءات قسم القبول 

32

مالحظات األطراف ذات العالقة وصف املرحلة م

الطالب ب تقديم الطلب عبر بوابة التحويل الخارجي وأخذ تعهد على الطال
بصحة البيانات

1

م يتم التواصل مع الطالب في حال عد
اكتمال الوثائق

قسم القبول  التحقق من استكمال كافة الشروط والوثائق الالزمة 2

الطالب اختيار الكلية والتخصص 3

قسم القبول  التحقق من أن النسبة املكافئة مناسبة للقسم املحدد 4

الطالب-قسم القبول  إشعار الطالب بنتيجة التحويل 5

قسم النتائج واملعادالت إجراء املعادالت الخارجية للطالب 6



( pgd001)تخريج طالب 

إجراءات قسم التخرج

33

مالحظات األطراف ذات العالقة وصف املرحلة م

الطالب (إلنجليزي االسم با-االسم بالعربي)تقديم طلب تحديث بيانات الطالب  1

م يتم التواصل مع الطالب في حال عد
اكتمال الوثائق

قسم التخرج التحقق من استيفاء طلبات تغيير البيانات 2

الطالب بوابة التقدم بطلب إخالء طرف من قبل الطلبة املتوقع تخرجهم عبر 
الخدمات اإللكترونية

3

قسم التخرج التحقق من استيفاء الطالب ملتطلبات التخرج 4

قسم التخرج حذف املقررات من خارج الخطة 5

قسم التخرج طبيعة الوثيقة و السجل األكاديمي 6

ي قسم التخرج بمقر الجامعة الرئيس 
عة بمكة أو كلية الطالب بمقرات الجام

األخرى 

تسليم الوثيقة والسجل األكاديمي للطالب في مقر دراسته 7



(  paa001)تغيير التخصص 

إجراءات قسم الشؤون األكاديمية

34

مالحظات األطراف ذات العالقة وصف املرحلة م

قويم حسب التوقيت املعتمد في الت
األكاديمي

الطالب لطالبادخال رغبات التحويل عبر بوابة الخدمات اإللكترونية ل 1

يتم رفض الطلب في حال كانت
 : حالة الطالب

 
أو مفصول أكاديميا
 أو 

 
 مطوي قيده أو منسحب كليا

منقطع عن الدراسة

البوابة اإللكترونية (انتظام)التأكد من أن الحالة األكاديمية للطالب  2

يتم رفض الطلب في حال عدم 
توافق الطالب مع اشتراطات و 
ويلسياسات الكلية الخاصة بالتح

البوابة اإللكترونية التأكد من  معايير التحويل 3

ي يتم تغيير تخصص الطالب ف
املنظومة األكاديمية

 قسم الشؤون األكاديمية بعمادة
القبول والتسجيل

تحويلتنفيذ عملية املفاضلة بين الطالب املتقدمين بطلب 4

 ب
 
ضرورة يتم تنبيه الطلبة مسبقا

تحديث بيانات رقم الجوال 
الستالم الرسالة النصية

ية قسم الشؤون األكاديم-الطالب 
بعمادة القبول والتسجيل

لبإرسال رسالة نصية تفيد بالتخصص املحول إليه الطا 5



(  paa002)تمر التخصيص اآللي لطلبة السنة األولى املشتركة والبرامج املسائية بكلية خدمة املجتمع والتعليم املس

إجراءات قسم الشؤون األكاديمية

35

مالحظات األطراف ذات العالقة وصف املرحلة م

م حسب التوقيت املعتمد في التقوي
األكاديمي

الطالب بادخال رغبات التخصيص عبر بوابة الخدمات اإللكترونية للطال 1

يتم ادخال الرغبات من قبل عمادة 
 في حا

 
ل عدم القبول والتسجيل إجباريا

ادخال الطالب لرغباته

قسم الشؤون األكاديمية بعمادة 
القبول والتسجيل

التأكد من ادخال جميع الرغبات للطلبة 2

 في ح
 
ال عدم يتم تحويل الطلبة إجباريا

ر اجتيازهم للبرنامج بنجاح في الدو 
راجع اإلجراء )األول أو الثاني 

paaa003)

قسم الشؤون األكاديمية بعمادة 
القبول والتسجيل

التحقق من اجتياز الطلبة للبرنامج بنجاح 3

قسم الشؤون األكاديمية بعمادة 
القبول والتسجيل

التحقق من سياسات التخصيص 4

نظومة يتم تغيير تخصص الطالب في امل
األكاديمية

قسم الشؤون األكاديمية بعمادة 
القبول والتسجيل

تنفيذ عملية التخصيص اآللي 5

 بض
 
رورة يتم تنبيه الطلبة مسبقا

م تحديث بيانات رقم الجوال الستال 
الرسالة النصية

قسم الشؤون األكاديمية -الطالب 
بعمادة القبول والتسجيل

إرسال رسالة نصية تفيد بالتخصص املحول إليه الطالب 6



(  paa003)التحويل اإلجباري للطلبة املتعثرين في السنة األولى املشتركة 

إجراءات قسم الشؤون األكاديمية

36

مالحظات األطراف ذات العالقة وصف املرحلة م

م حسب التوقيت املعتمد في التقوي
األكاديمي

قسم التسجيل إغالق الفصل الدراس ي 1

قسم الشؤون األكاديمية التحقق من استحقاق الطالب للتحويل اإلجباري  2

قسم الشؤون األكاديمية ادخال سياسات التحويل اإلجباري لألقسام 3

قسم الشؤون األكاديمية تنفيذ املفاضلة املبدئية حسب املعايير 4

قسم الشؤون األكاديمية إرسال رسائل بمواعيد االختبارات واملقابالت الشخصية 5

قسم الشؤون األكاديمية-القسم  استالم النتائج من األقسام واعتمادها 6

قسم الشؤون األكاديمية تنفيذ املفاضلة النهائية 7

قسم الشؤون األكاديمية تعديل الحالة األكاديمية للطلبة من مفصول إلى منتظم 8

قسم الشؤون األكاديمية تحويل الطلبة للتخصصات األكاديمية 9

قسم الشؤون األكاديمية حذف املقررات من خارج الخطة 10

قسم الشؤون األكاديمية إرسال رسائل نصية للطلبة بالتخصص الجديد 11



(  paa004)تعديل نوع الدراسة من انتساب النتظام 

إجراءات قسم الشؤون األكاديمية

37

مالحظات األطراف ذات العالقة وصف املرحلة م

الطالب تقديم الطلب عبر البوابة اإللكترونية 1

قسم الشؤون األكاديمية التحقق من استحقاق الطالب لتعديل نوع الدراسة 2

 كلية خدمة-قسم الشؤون األكاديمية
املجتمع والتعليم املستمر

التحقق من سداد الطالب لرسوم كلية خدمة املجتمع والتعليم 
املستمر

3

قسم الشؤون األكاديمية إجراء عملية تغيير نوع الدراسة 4

قسم النتائج واملعادالت إجراء املعادالت الداخلية للمواد 5

قسم التسجيل إجراء عملية التسجيل اآللي 6

قسم الشؤون األكاديمية إرسال رسالة نصية للطالب بتنفيذ الطلب 7



(  paa005)تعديل نوع الدراسة من انتظام النتساب 

إجراءات قسم الشؤون األكاديمية

38

مالحظات األطراف ذات العالقة وصف املرحلة م

الطالب تقديم الطلب عبر البوابة اإللكترونية 1

قسم –قسم الشؤون األكاديمية 
املكافآت بعمادة شؤون الطالب

التحقق من استكمال كافة الشروط 2

-القسم -قسم الشؤون األكاديمية
الكلية

التحقق من موافقة القسم والكلية 3

يم كلية خدمة املجتمع والتعل-الطالب
املستمر

سداد رسوم كلية خدمة املجتمع والتعليم املستمر 4

قسم النتائج واملعادالت إجراء املعادالت الداخلية للمواد 5

قسم التسجيل إجراء عملية التسجيل اآللي 6

قسم الشؤون األكاديمية إرسال رسالة نصية للطالب بتنفيذ الطلب 7



(  paa006)االعتذار عن الدراسة 

إجراءات قسم الشؤون األكاديمية

39

مالحظات األطراف ذات العالقة وصف املرحلة م

حسب التقويم األكاديمي املعتمد الطالب لخدمةتقديم الطلب عبر البوابة اإللكترونية في املواعيد املحددة ل 1

قسم الشؤون األكاديمية التحقق من استكمال كافة الشروط 2

-القسم -قسم الشؤون األكاديمية
الكلية

التحقق من موافقة القسم والكلية 3

قسم الشؤون األكاديمية ن تنفيذ االعتذار و يحسب الفصل الدراس ي بموجب هذا االعتذار م
املدة النظامية للطالب

4

 
 
قسم الشؤون األكاديمية آليا حذف جدول الطالب للفصل الحالي 5

 
 
قسم الشؤون األكاديمية آليا إرسال رسالة نصية للطالب بتنفيذ الطلب 6



(  paa007)تأجيل الدراسة 

إجراءات قسم الشؤون األكاديمية

40

مالحظات األطراف ذات العالقة وصف املرحلة م

حسب التقويم األكاديمي املعتمد الطالب لخدمةتقديم الطلب عبر البوابة اإللكترونية في املواعيد املحددة ل 1

قسم الشؤون األكاديمية التحقق من استكمال كافة الشروط 2

-القسم -قسم الشؤون األكاديمية
الكلية

التحقق من موافقة القسم والكلية 3

قسم الشؤون األكاديمية ل من تنفيذ التأجيل وال يحسب الفصل الدراس ي بموجب هذا التأجي
املدة النظامية للطالب

4

 
 
قسم الشؤون األكاديمية آليا حذف جدول الطالب للفصل الحالي 5

 
 
قسم الشؤون األكاديمية آليا إرسال رسالة نصية للطالب بتنفيذ الطلب 6



( pep001)إضافة خطة دراسية 

إجراءات قسم الخطط الدراسية

41

مالحظات األطراف ذات العالقة وصف املرحلة م

القسم املقدم للبرنامج ير إعداد الخطة الدراسية من قبل القسم املقدم للبرنامج وفق معاي
االعتماد األكاديمي

1

اهجلجنة املن-القسم املقدم للبرنامج تمادهاتوصية مجلس ي القسم والكلية ورفع الخطة للجنة املناهج الع 2

لجنة املناهج والخطط الدراسية التحقق من استيفاء كافة شروط الخطة واعتمادها 3

قسم الخطط الدراسية التحقق من انعدام االزدواجية في رموز املقررات في املنظومة 4

قسم الخطط الدراسية ادخال الخطة في املنظومة 5

يتم قبول الطلبة الجدد على أحدث 
خطة معتمدة للقسم ويتم إعداد 

جداول الفصل القادم وفق أحدث 
خطة بالقسم

قسم -قسم الخطط الدراسية
قسم القبول –التسجيل 

تزويد قسم القبول وقسم التسجيل بالخطة املستحدثة  6

قسم الخطط الدراسية إشعار القسم املختص بإتمام ادخال الخطة في املنظومة 7



(  pss001)تعديل بيانات طالب 

إجراءات قسم الخدمات الطالبية

42

مالحظات األطراف ذات العالقة وصف املرحلة م

الطالب طلب خدمة تعديل بيانات من قبل الطالب 1

قسم الخدمات الطالبية التحقق من األوراق الثبوتية للطالب ومبررات التعديل 2

قسم الخدمات الطالبية تعديل بيانات الطالب في املنظومة 3

الطالب-قسم الخدمات الطالبية إشعار الطالب بالتحديث 4



(  prd001)إعداد جدول القسم الدراس ي

إجراءات قسم التسجيل

43

مالحظات األطراف ذات العالقة وصف املرحلة م

قسم التسجيل إعداد إحصائية ما قبل التسجيل 1

حسب التقويم األكاديمي املعتمد القسم املقدم للمقرر  فتح الشعب الالزمة وفق إحصائية ما قبل التسجيل 2

قسم التسجيل مراجعة تسكين القاعات واملحاضرين لكافة الشعب 3

ة في حال عدم االستيفاء، يتم مخاطب
يالقسم والتعديل على الجدول الدراس 

قسم التسجيل التحقق من استيفاء الجدول لضوابط إعداد الجدول الدراس ي 4

قسم التسجيل عمل التسجيل اآللي املبدئي 5

قسم التسجيل وءهامراجعة تسجيل الطالب في الشعب ورفع توصيات للقسم في ض 6

القسم املقدم رفع القسم طلبات تعديل الشعب وفق التوصيات املرسلة له 7

قسم التسجيل تعديل الجدول وفق الخطابات املرسلة من قبل القسم 8

بعد إغالق الفصل الدراس ي حسب 
التقويم األكاديمي املعتمد

قسم التسجيل عمل التسجيل اآللي 9



(  prd002)إعداد جدول االختبار النهائي 

إجراءات قسم التسجيل

44

مالحظات األطراف ذات العالقة وصف املرحلة م

قسم التسجيل ادخال إعدادات فترة االختبارات وعدد الجلسات في املنظومة 1

قسم التسجيل عمل الجدولة اآللية لالختبارات 2

مع تعديل املواعيد إذا لزم األمر قسم التسجيل التأكد من عدم وجود مقررات غير مجدولة 3

مع تعديل املواعيد إذا لزم األمر قسم التسجيل في املقررات لدى الطلبةتعارضاتالتأكد من عدم وجود  4

ة في حال عدم االستيفاء، يتم مخاطب
القسم لحل مشكلة الطالب

قسم التسجيل التأكد من عدم وجود ثالث اختبارات في اليوم للطلبة 5

قسم التسجيل الرفع لألقسام بالجدول املبدئي لالختبارات 6

القسم املقدم للمقرر  مدرفع طلبات تعديل مواعيد االختبارات باستخدام النموذج املعت 7

قسم التسجيل تعديل مواعيد االختبارات حسب الخطابات املرسلة من األقسام 8

قسم التسجيل التأكد من تسكين قاعات كافة االختبارات 9

قسم التسجيل طلبة إتاحة مواعيد االختبارات النهائية على البوابة اإللكترونية لل
وأعضاء هيئة التدريس

10



(  prd003)إعداد الجدول الدراس ي لطالب 

إجراءات قسم التسجيل

45

مالحظات األطراف ذات العالقة وصف املرحلة م

قسم التسجيل تتم مرحلة التسجيل اآللي لجميع الطلبة املنتظمين 1

حسب خطة التسجيل املعلنة الطالب سب يتاح للطالب فترة لتعديل جدوله عبر البوابة اإللكترونية ح
الشعب املتاحة ووفق ضوابط إضافة املقررات

2

حسب خطة التسجيل املعلنة القسم املقدم للمقرر -الطالب دم للمقرر يتاح للطالب فترة الرفع بطلبات تعديل الجدول للقسم املق
عبر البوابة اإللكترونية

3

 عدم الحضور يعرض الطالب للحرمان
من دخول االختبار النهائي

الطالب تقيد يلتزم الطالب بحضور كافة املحاضرات املدرجة في جدوله مع ال
باملواعيد والقاعات

4

حسب التقويم األكاديمي املعتمد الطالب ل الحالييتاح للطالب فترة لالنسحاب من مقرر دراس ي مسجل في الفص 5



(  prd004)إضافة مقرر سبق دراسته لطالب 

إجراءات قسم التسجيل

46

مالحظات األطراف ذات العالقة وصف املرحلة م

حسب خطة التسجيل املعلنة القسم الذي يتبع له الطالب ستوفي يرفع القسم الذي يتبع له الطالب املتوقع تخرجه والذي لم ي
طلب إضافة مقررات سبق ( 1معدله أقل من )متطلبات التخرج 

دراستها لعمادة القبول والتسجيل

1

قسم التسجيل التحقق من فتح املقررات املرفوعة في جدول الفصل الحالي 2

قسم التسجيل إضافة املقررات للطالب 3

 
 
قسم التسجيل آليا إشعار الطالب بإضافة املقررات برسالة نصية 4

الطالب تقيد يلتزم الطالب بحضور كافة املحاضرات املدرجة في جدوله مع ال
باملواعيد والقاعات

5



(  pre001)تعديل نتيجة 

إجراءات قسم النتائج واملعادالت

47

مالحظات األطراف ذات العالقة وصف املرحلة م

ابق يمكن استدراك نتائج الفصل الس
فقط

عضو هيئة التدريس وابة تقديم طلب استدراك نتيجة من قبل عضو هيئة التدريس عبر ب
الخدمات اإللكترونية مع تحديد املقرر والشعبة ورقم الطالب 

والنتيجة بعد التعديل ومبررات التعديل

1

في حال عدم اعتمادها، يشعر عضو 
هيئة التدريس بذلك

القسم املقدم للمقرر  اعتماد النتيجة من قبل رئيس القسم 2

في حال عدم اعتمادها، يشعر عضو 
هيئة التدريس بذلك

دم الكلية التي يتبع لها القسم املق
للمقرر 

اعتماد النتيجة من قبل عميد الكلية 3

 عبر البوابة اإللكترونية
 
آليا قسم النتائج واملعادالت إشعار الطالب بالنتيجة بعد التعديل 4



( pre002)طالب زائر لجامعة أخرى 

إجراءات قسم النتائج واملعادالت

48

مالحظات األطراف ذات العالقة وصف املرحلة م

الطالب طباعة توصية الطالب 1

الطالب ا في الحصول على توصيف املقررات التي يرغب الطالب في دراسته
الجامعة األخرى 

2

القسم املقدم للمقرر  ر الذي اعتماد القسم املقدم للمقرر في جامعة أم القرى معادلته باملقر 
ادة يرغب الطالب في دراسته في الجامعة األخرى ويعطى الطالب إف

موقعة ومختومة بذلك

3

 في حال عدم االستيفاء، يتم إشعار 
الطالب بذلك و يرفض طلبه

قسم النتائج واملعادالت التحقق من استيفاء املعادلة لضوابط املعادالت الخارجية 4

الطالب-قسم النتائج واملعادالت  وح تزويد الطالب بخطاب طلب الزيارة موضح فيه املقررات املسم
بدراستها في الجامعة األخرى 

قسم التسجيل حذف جدول الطالب بجامعة أم القرى 

قسم النتائج واملعادالت  ات بعد إتمام متطلبات الدراسة في الجامعة األخرى، يتم رصد الدرج
للطالب في املنظومة وعمل املعادالت الالزمة



(  pre003)معادلة داخلية 

إجراءات قسم النتائج واملعادالت
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مالحظات األطراف ذات العالقة وصف املرحلة م

القسم املقدم للمقرر –الطالب  للمقرر يتقدم الطالب بطلب معادلة مقرر سبق دراسته للقسم املقدم
مع إرفاق سجل الدرجات

1

القسم املقدم للمقرر  بل رفع طلب معادلة املقرر للطالب لعمادة القبول والتسجيل من ق
القسم املقدم للمقرر 

2

 في حال عدم االستيفاء، يتم إشعار 
الطالب بذلك و يرفض طلبه

قسم النتائج واملعادالت د التأكد من أن عدد ساعات املقرر الذي سبق دراسته تساوي أو تزي
عن عدد ساعات املقرر في خطة الطالب الحالية

3

 في حال عدم االستيفاء، يتم إشعار 
الطالب بذلك و يرفض طلبه

قسم النتائج واملعادالت ر من التحقق من أن النتيجة التي حصل عليها الطالب تساوي أو أكث
درجة60

4

قسم النتائج واملعادالت املقرر الذي تنفيذ املعادلة ويرصد للطالب النتيجة التي حصل عليها في
سبق دراسته ويدخل في احتساب املعدل التراكمي

5

قسم التسجيل حذف املقرر املعادل من جدول الطالب للفصل الحالي في حال 
تسجيله للطالب

6



( pre004)معادلة خارجية 

إجراءات قسم النتائج واملعادالت

50

مالحظات األطراف ذات العالقة وصف املرحلة م

القسم املقدم للمقرر –الطالب  يتقدم الطالب بطلب معادلة مقرر سبق دراسته من خارج الجامعة
للقسم املقدم للمقرر مع إرفاق سجل الدرجات

1

القسم املقدم للمقرر  بل رفع طلب معادلة املقرر للطالب لعمادة القبول والتسجيل من ق
القسم املقدم للمقرر 

2

 في حال عدم االستيفاء، يتم إشعار 
الطالب بذلك و يرفض طلبه

قسم النتائج واملعادالت د التأكد من أن عدد ساعات املقرر الذي سبق دراسته تساوي أو تزي
عن عدد ساعات املقرر في خطة الطالب الحالية

3

 في حال عدم االستيفاء، يتم إشعار 
الطالب بذلك و يرفض طلبه

قسم النتائج واملعادالت ر من التحقق من أن النتيجة التي حصل عليها الطالب تساوي أو أكث
درجة70

4

 في حال عدم االستيفاء، يتم إشعار 
الطالب بذلك و يرفض طلبه

قسم النتائج واملعادالت من خطة % 40التحقق من عدم تجاوز النسبة املسموح بمعادلتها وهي 
الطالب في جامعة أم القرى 

5

قسم النتائج واملعادالت يجة في و ال تدخل هذه النت( مع)تنفيذ املعادلة ويرصد للطالب نتيجة 
احتساب املعدل التراكمي

6

قسم التسجيل حذف املقرر املعادل من جدول الطالب للفصل الحالي في حال 
تسجيله للطالب

7



(  pdd001)إعداد تقرير األداء 

إجراءات قسم الشؤون اإلدارية

51

مالحظات األطراف ذات العالقة وصف املرحلة م

الرئيس -املوظف-الشؤون اإلدارية
املباشر

السنةإعداد ميثاق األداء بالتنسيق مع املوظف والرئيس املباشر أول  1

يتم التحاور مع املوظف في حال 
و انخفاض نسبة اإلنجاز عن املتوقع
مناقشة سبل رفع مستوى اإلنجاز

املوظف-الشؤون اإلدارية عد مرور متابعة نسبة إنجاز األهداف املنصوص عليها في ميثاق األداء ب
ثالثة أشهر

2

يتم التحاور مع املوظف في حال 
و انخفاض نسبة اإلنجاز عن املتوقع
مناقشة سبل رفع مستوى اإلنجاز

الرئيس -املوظف-الشؤون اإلدارية
املباشر

عمل التقييم النصف سنوي للموظف 3

دم يتم تجهيز شرح يتضمن مبررات ع
قدرة املوظف على تحقيق األهداف

املوظف-الشؤون اإلدارية عد مرور متابعة نسبة إنجاز األهداف املنصوص عليها في ميثاق األداء ب
تسعة أشهر و مراجعة الوثائق الداعمة

4

الشؤون اإلدارية إعداد تقرير تقييم األداء 5

الرئيس املباشر اعتماد التقييم من قبل الرئيس املباشر 6

الشؤون اإلدارية عمادة شؤون أعضاء 
هيئة التدريس واملوظفين

رفع التقرير للجهة املختصة 7



إجراءات قسم الشؤون اإلدارية
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(  pdd002)إعالن أو خبر طلب 
مالحظات األطراف ذات العالقة وصف املرحلة م

بر اإلعالن أو الخمن القسم املستفيد 
وهو أحد أقسام العمادة

عالن أو تصميم اإل بطلب اإلعالن أو الخبر يتقدم القسم املستفيد من 
روني من وحدة العالقات العامة باستخدام النموذج اإللكتكتابة الخبر 

املعتمد

1

يتم مخاطبة القسم املستفيد من
اتاإلعالن في حال عدم اكتمال املعلوم

وحدة العالقات العامة لومات تراجع وحدة العالقات العامة الطلب والتأكد من توفير كافة املع
املطلوبالالزمة لتنفيذ 

2

وحدة العالقات العامة اإلعالن أو الخبرتنفيذ النسخة األولية من  3

وحدة العالقات العامة اإلعالن أو الخبرإرسال النسخة األولية للقسم املستفيد من  4

تعديالت على 2يسمح بطلب عدد 
األولي لإلعالنالتصميم 

برأو الخاإلعالنالقسم املستفيد من  اإلعالن أو الخبر واعتمادهمراجعة  5



إجراءات قسم الشؤون اإلدارية

53

(  pdd002)إرسال تهنئة 
مالحظات األطراف ذات العالقة وصف املرحلة م

وحدة العالقات العامة نشر في أخبار املجتمع الجتتابع
ُ
امعيوحدة العالقات العامة القرارات التي ت 1

أو حسب املناسبات الدينية وحدة العالقات العامة .تهنئة بناء على القرار باسم ومنصب الشخصتصميم 2

وحدة العالقات العامة (سارم)التهنئة للعمادة أو الكلية عن طريق برنامج االتصاالت اإلدارية إرسال 3



إجراءات قسم الشؤون اإلدارية
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(  pdd002)الشهادات 
مالحظات األطراف ذات العالقة وصف املرحلة م

الشهادات القسم املستفيد من 
أحد القياداتأو 

فات بطلب شهادات للدورات املقامة أو لتكريم املوظيتقدم القسم 
ية حسب النموذج املعتمد لطلب الشهادات، مع رفع األسماء الثالث

.واملناصب إن وجدت

1

وحدة العالقات العامة العالقات العامة بتصميم الشهادات و إعدادها على عدد تقوم وحدة
األشخاص الحاضرين أو املكرمين

2

وحدة العالقات العامة تالمالواردة في الشهادات للتوقيع باالستعد الوحدة بيان باألسماء 3

 سكرتيرة+ العامة وحدة العالقات 
وكيلة العمادة

اريةوحدة العالقات الشهادات بختم العمادة من مكتب السكرتتختم 4

الشهاداتالقسم املستفيد من  الشهادات وبيان التوقيع للقسمإرسال 5

وحدة العالقات العامة  التوقيع من القسم بعد اكتمال توقيع مستملياستالم كشف
الشهادات

6



إجراءات قسم الشؤون اإلدارية

55

( pdd002)تطوير موقع العمادة 
مالحظات األطراف ذات العالقة وصف املرحلة م

وحدة العالقات العامة ب وحدة العالقات العامة املحتوى املراد تطويره للقسم حسترسل
البريد اإللكترونياالختصاص عبر 

1

عاملستفيد من تطوير املوقالقسم القسم املحتوى حسب اإلجراءات والسياسات املستحدثةيحدث 2

وحدة العالقات العامة محتوى القسم بناء على ما تم إرساله من تقوم الوحدة بتحديث
القسم

3

4

5

6



الخاتمة

56

منهابثقتانالتيو قسمبكلالخاصةو العامةوأهدافهاقيمهاو ورسالتهاورؤيتهاوالتسجيلالقبول عمادةعننبذةالدليلهذافيلكمقدمنا
فياملتبعةاءاتلإلجر ومحددواضحتصور رسمفيساهمتكذلكو -بهاالعاملينواألفراداملنظمة–العمادةقبلمناملتبناةوالضوابطالسياسات

.العمادةأقسامقبلمناملنفذةاملختلفةاملهامتنفيذ

األولىالنسخةهيالحاليةاإلجراءاتتوصيفاتكافةإن.األمرلزمإنوتحديثهلإلجراءالرجوعُيسّهلاإلجراءاتتوصيففيترميز اعتمادتملقد
 اإلجراءتحديثتاريختضمينسيتمو ،2019فبرايرشهر فياملعتمدة

 
.واعتمادهتحديثأيإجراءعندالحقا


