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اإىل اجلامعة,  الطالب  والت�سجيل قبل دخول  القبول  �سوؤون  تبداأ مهام عمادة 
وت�ستمر حتى بعد تخرجه من اجلامعة وميكن تلخي�ص مهام العمادة مبا يلي:

حتديد الطاقة اال�ستيعابية للجامعة.. 1
العمل على اإيجاد مقعد يف اجلامعة لكل طالب تتحقق لديه �سروط القبول.. 2
احلر�ص على ا�ستقطاب اأف�سل الطالب اإىل اجلامعة من خريجي املرحلة . 3

الثانوية من داخل املحافظة وخارجها.
ال�سبل الختيار وقبول وتوجيه الطالب ال�ستكمال درا�ستهم . 4 اأف�سل  اتباع 

اجلامعية مبا يتنا�سب مع قدراتهم الذاتية.
ح�سن . 5 يكفل  مبا  للطالب  االأكادميي  واالإر�ساد  الن�سح  توفري  على  العمل 

�سريه الدرا�سي وحت�سيله العلمي.
تطبيق اخلطط الدرا�سية لكافة الكليات ومتابعة �سري الطلبة وفقا لهذه . 6

اخلطط.
تنفيذ احلركات االأكادميية)اعتذار, اعتذار عن مقرر, تاأجيل, التحويل, . 7

املعادالت, االن�سحاب من اجلامعة(.
حفظ وتدقيق وتوثيق بيانات الطالب االأكادميية. 8
التي . 9 الزمنية  الفرتة  مع  يتوافق  مبا  للطالب  الدرا�سي  ال�سري  متابعة 

حددتها اللوائح الدرا�سية.
القيام باالأعمال االإدارية املتعلقة مبكافاآت الطلبة .. 10
اإ�سدار البطاقات اجلامعية .. 11
عمل االإح�سائيات الالزمة واملطلوبة من اجلهات املختلفة .. 12
طباعة وثائق التخرج وال�سجالت االأكادميية وامل�سادقة عليها .. 13
امل�ساركة يف االإعداد حلفل التخرج ال�سنوي للجامعة .. 14
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الفهرس



إجراءات القبول

أوالً : 
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ت�سهيل اإجراءات القبول املوحد وتوحيدها يهدف اإىل توفري الوقت واجلهد 
على الطالب ويعفيهم من م�سقة احل�سور ملقر اجلامعة باالإ�سافة اإىل تاليف 
املقاعد  من  اال�ستفادة  اأجل  ومن   , االأخرى  اجلامعات  يف  البيانات  اإدخال 

املتاحة واال�ستثمار االأمثل الإمكانيات جامعة االأمري �سطام بن عبدالعزيز.

تاأدية اختبار القبول ) القدرات والتح�سيلي (. المـــرحـلـــة األولــى: 

االطالع على اإجراءات القبول والتخ�س�سات املتاحة    المــرحـلــة الثـــانـيـــة: 

على بوابة القبول االلكرتوين .  
تعبئة ا�ستمارة طلب االلتحاق واإدخال الرغبات اإلكرتونيًا . المــرحـلــة الثـــالـثـــة:  

متابعة املوقع االإلكرتوين ملعرفة نتيجة الفرز . المــرحـلــة الـــرابعــة: 

طباعة اإ�سعار تر�سيح القبول وا�ستمارة قبول االلتحاق . المـرحـلة الخامسة: 

اإر�سال امل�ستندات املطلوبة عرب الربيد املمتاز . المرحلة السادسة: 

بعد اأداء اختبار القبول املحدد من قبل املركز الوطني للقيا�ص والتقومي, على 
الطالب اتباع اخلطوات التالية :

االطالع على الكليـات واالأق�سام املتـاحـة والن�سب املطلـوبـة لاللتحـاق يف    .1
جامعة االأمري �سطام بن عبدالعزيز .  

االطالع على التخ�س�سات املتاحة للتقدمي و�سروط ومعايري القبول لكل    .2
ق�سم باجلامعة.  

الدخـول على رابط تقدمي جديد من ال�سفحـة الرئي�سيـة لبـوابـة القبـول    .3
االإلكرتوين .  

خطوات القبول :

إجراءات التقديم للقبول اإللكرتوني الموحد :
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تعبئة ا�ستمارة طلب االلتحاق من خالل موقع القبول االإلكرتوين .  .4
اإدخال اأكرب عدد ممكن من الرغبات .  .5

تتـم املفـا�سلـة ما بني املتقـدمني تناف�سيـًا وفق معـاييـر القبـول )الن�سبـة    .6
املركبة-الن�سبة املكافئة( وح�سب ترتيب الرغبات وتوافر املقاعد .  

تتم املفا�سلة يف الرت�سيح للكليات ال�سحية والكليات الهند�سية والعلمية  وفق 
الن�سبة املركبة ويكون فيها وزن الن�سبة الرتاكمية للثانوية العامة 30% ووزن 
درجــة اختبـار القـدرات العـامة 30% ووزن درجة االختبـار التح�سيلي %40.

  )sms( بعد املفا�سلة يتم اإعالن نتيجة القبول واإر�سال ر�سائل ن�سية  .7
عرب اجلوال الإبالغ الطالب عن اجلامعة والتخ�س�ص الذي مت قبوله فيه .  

طباعة ا�ستمارة التقدمي من البوابة وتوقيعها .  .8
اإر�سال ا�ستمارة التقديـم مع اأ�سل ال�سهـادة الثانويـة مع اربع �سور منهـا   .9
و�سورتــان لبطاقــة االأحــوال اأو �سجل االأ�سـرة وا�سعــار تــر�سيــح القبــول    

وا�ستمارة طلب االلتحاق.  
�سورة من �سهادة امليالد و�سورة من هوية االأم للطلبة غري ال�سعوديني    .10

من اأم �سعودية.  
يجب على الطـلبــة اإر�سال امل�ستنــدات املطلوبــة يف املوعــد املحــدد على    .11

البوابة االإلكرتونية.  

ي�سرتط لقبول الطالب امل�ستجد يف جامعة االأمري �سطام بن عبدالعزيز :

داخل  من  يعادلها  ما  اأو  العامة  الثانوية  �سهادة  على  حا�ساًل  يكون  اأن   .1
اململكة اأو من خارجها.  ويقرر جمل�ص اجلامعة معادلة ال�سهادات من داخل 
اململكة لغر�ص القبول بناًء على تو�سية جمل�ص الكلية و تخت�ص جلنة املعادالت 

يف وزارة التعليم مبعادلة ال�سهادات من خارج اململكة.

شروط القبول :
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اأال يكـون قد م�سى على ح�سوله على الثانويـة العامة اأو ما يعـادلها مدة   .2
تــزيــد على خم�ص �سنــوات ويجــوز ملجل�ص اجلامعــة اال�ستثنــاء من هـذا    

ال�سرط اإذا توافرت اأ�سباب مقنعة.  
اأن يكون ح�سن ال�سرية وال�سلوك.  .3

اأن يجتاز بنجاح اأي اختبار اأو مقابلة �سخ�سية يراها جمل�ص اجلامعة.  .4
اأن يكون الئقًا طبيا.  .5

اأن يح�سل على موافقة من مرجعه بالدرا�سة اإذا كان يعمل يف اأي جهة    .6
حكومية اأو خا�سة.  

اأن ي�ستويف كافة ال�سروط االأخرى التي  يحددها جمل�ص اجلامعة وتعلن وقت    .7
التقدمي.  

اأال يكون مف�سواًل من جامعة اأخرى الأ�سباب تاأديبية.  .8
ال يجوز قبــول الطالب احلا�سلني على �سهــادة البكالـوريو�ص اأو ما يعادلها   .9
للح�سول على بكالوريو�ص اآخر, ويجوز ملجل�ص اجلامعة اال�ستثناء من ذلك.  

القبول  �سوؤون  عمادة  مراجعة  عليه  للطالب  امل�ستوى  حتديد  على  للح�سول 
والت�سجيل مع اإح�سار البطاقة اجلامعية .

الطالب  يتوجب على  اإذ  �سنوي  نظام  التح�سريية  ال�سنة  الدرا�سة يف  نظام 
ف�سل   + درا�سيني  )ف�سلني  واحدة  درا�سية  �سنة  يف  املقررات  جميع  اإنهاء 
�سيفي ا�ستثنائي ( ويتم اإدراج التقديرات احلا�سل عليها الطالب يف مقررات 
املعدل  �سمن  التقديرات  وحت�سب  االأكادميي  �سجله  يف  التح�سريية  ال�سنة 

الرتاكمي للدرا�سة اجلامعية.

تعريف تحديد المستوى :

الطالب المستجدون :
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يتم النظر يف اإمكانيةالتحويل بني م�سارات ال�سنة التح�سريية من قبل وكيل 
اجلامعة لل�سوؤون التعليمية واالأكادميية , علمًا باأنه �سيقع على الطالب عبء 
اإعادة درا�سة مقررات امل�سار الذي يرغب يف التحويل اإليه االأمر الذي �سيوؤدي 

اإىل تاأخريه يف اإنهاء ال�سنة التح�سريية.

التحوي�ل بني المسارات :

متنح بطاقة جامعية لكل طالب مقبول يف اجلامعة ال�ستخدامها فيما يلي :
اإثبات الهوية يف املدينة اجلامعية  

اال�ستعارة من املكتبة.  
�سراء الكتب الدرا�سية من مركز بيع الكتب .  

تاأدية االمتحانات مبوجبها.  
احل�سول على ال�سجل االأكادميي املعتمد والتعريف واعتماد  منوذج    

تخفي�ص التذاكر.  
دخول املطاعم وال�ساالت واملالعب الريا�سية.  

البطاقات الجامعية:

ت�سله    sms ن�سية    ر�سالة   خالل  من  املحدد  املوعد  يف  الطالب  يح�سر 
من عمادة �سوؤون القبول والت�سجيل  ويح�سر معه ا�سعار القبول الذي يقوم 
بطباعته من ح�سابة على النظام االأكادميي اإ�سافة اإىل اإثبات الهوية االأ�سلية 
اخلا�سة به ) دفرت العائلة اأو بطاقة االأحوال ( لل�سعوديني اأما بالن�سبة لغري 
الطالب  هوية  اإىل  باالإ�سافة  االأ�سلية   االإقامة  اإح�سار   فيجب  ال�سعوديني  

االأ�سلية .

إجراءات استخراج البطاقة الجامعية للمستجدين:
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• والتعهد 	 االأ�سلية  البطاقة  بفقدان  اإقرار  على  بالتوقيع  الطالب  يقوم 
باإعادة البطاقة التي ا�ستخرجت له عند العثور على البطاقة االأ�سلية, مع 
تعر�سه للجزاء اإذا ما ثبت ا�ستخدامه اأو ت�سهيل ا�ستخدام غريه الإحدى 
اإفادة خطية من الطالب  واأخذ  اأو بعد تخرجه  اأثناء درا�سته  البطاقتني 

عن اأ�سباب وظروف فقد البطاقة.
• االإعالن عن فقد البطاقة االأ�سلية يف )ر�سالة اجلامعة( ويف حالة توقف 	

)ر�سالة اجلامعة( عن ال�سدور يف العطالت واالإجازات ميكن االإعالن 
بعد  البطاقة  ا�ستخراج  اإجراءات  وت�ستكمل  اليومية  ال�سحف  اإحدى  يف 

فرتة ال تقل عن �سهر من االإعالن عن فقد البطاقة .

إجراءات استخراج بدل فاقد للبطاقة الجامعية:

يجوز قبول حتويل الطالب من خارج اجلامعة وفق ال�سوابط االآتية :
اأن يكون الطالب قد در�ص يف كلية اأو جامعة معرتف بها.. 1
اأو . 2 تاأديبية  اأال يكون الطالب مف�سواًل من اجلامعة املحول منها الأ�سباب 

تعليمية  .
موافقة عميد �سوؤون القبول والت�سجيل وفق �سوابط التحويل التي يقرها . 3

جمل�ص اجلامعة.
�سروط . 4 وفق  اإليها  التحويل  الطالب  يرغب  التي  الكلية  عميد  موافقة 

التحويل التي يقرها جمل�ص الكلية.
اأال يقل عدد الوحدات الدرا�سية املقررة التي يطلب من الطالب املحول . 5

عبدالعزيز عن )60%( من عدد  بن  �سطام  االأمري  درا�ستها يف جامعة 
البكالوريو�ص  درجة  على  للح�سول  املطلوبة  املقررة  الدرا�سية  الوحدات 

من اجلامعة.

التحوي�ل من خارج الجامعة :
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1 .  , اجلامعة  خارج  من  التحويل  و�سوابط  و�سروط  مواعيد  على  االطالع 
واإح�سار امل�ستندات املطلوبة على موقع العمادة, وعلى الطالب الراغبني 
مراجعة  و�سوابطه  التحويل  �سروط  عليهم  تنطبق  والذين  التحويل  يف 

العمادة يف املواعيد املحددة لهم مع اإح�سار امل�ستندات املطلوبة.
ثالث �سور من ا�ستمارة الثانوية العامة  .. 2
ثالث �سور من ال�سجل االأكادميي م�سدقة وخمتومة من اجلامعة املحول . 3

منها.
تعريف من جهة عمل ويل االأمر + �سورتني من بطاقة العائلة. )طالبات(. 4
مربرات التحويل و�سبب االنقطاع اإذا كانت الطالبة منقطعة.. 5
ن�سخه من اختبار املركز الوطني للقيا�ص والتقومي.. 6
تعبئة  ا�ستمارة التحويل من خارج اجلامعة.. 7
اإر�سال طلبات التحويل اإىل الكلية املعنية للح�سول على املوافقة املبدئية . 8

على التحويل من خارج اجلامعة وعليه تاأدية االختبارات التي ت�سرتطها  
بع�ص التخ�س�سات .

�سوؤون . 9 الكلية وعميد  الذي ح�سل على موافقة عميد  الطالب  اإبالغ  يتم 
القبول والت�سجيل على التحويل باأن علية ت�سليم اأ�سول امل�ستندات املطلوبة 

يف الوقت املحدد له الإنهاء اإجراءات التحويل ومنحه رقمًا جامعيًا يف  
جامعة االأمري �سطام بن عبدالعزيز.  

يجب على الطالب الذي مت حتويله املبادرة بالتقدم  لكليته )املحول اليها( . 10
لطلب معادلة املقررات .

للت�سجيل و مراجعة . 11 على الطالب الدخول على بوابة النظام االأكادميي 
كليته عند ظهور اأي م�سكلة يف الت�سجيل .

اإخالء الطرف من . 12 ت�سليم  يجب على الطالب املحول من جامعة اخرى 
لدية  يكون  الدرا�سي, حتى ال  تثبيت اجلدول  املحول منها قبل  اجلامعة 

رقمني جامعيني.

اإلجراء :
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 يف حالة رغبة الطالب يف االن�سحاب اأثناء مرحلة القبول , يتم ت�سليم  
امللف بح�سور الطالب �سخ�سيا مع اإبراز امل�ستندات الثبوتية ويف حالة عدم 
متكن الطالب من احل�سور يطلب تفوي�ص معتمد من جهة ر�سمية وموقع من 

الطالب.
 يف حالة الرغبة يف االن�سحاب بعد �سهر من الدرا�سة ,  يتم ذلك باتباع 

اإجراءات اإخالء الطرف التالية :

القبول . 13 �سوؤون  عمادة  من  اجلامعية  البطاقة  ا�ستخراج  عليه  يجب 
والت�سجيل.

االنسحاب من الجامعة : 

يقوم الطالب بطباعة منوذج اإخالء الطرف من خالل بوابة النظام   .1
االأكادميي الذي �سيو�سح له اجلهات التي يجب عليه مراجعتها .  

يقوم الطالب بتقدمي النموذج بعد توقيعه من اجلهات املعنية اإىل عمادة   .2
�سوؤون القبول والت�سجيل ال�ستكمال اإجراءات اإخالء طرفه من النظام.  

يتم ت�سليم امللف بح�سور الطالب �سخ�سيا مع اإبراز امل�ستندات الثبوتية   .3
ويتم �سحب البطاقة اجلامعية من الطالب املن�سحب, ويف حالة فقدان   

البطاقة اجلامعية يطلب من  الطالب اإي�سال �سادر من اإدارة االأمن   
وال�سالمة باالإعالن عن البطاقة املفقودة.  

تنبيه: يطلب تفوي�ص موقع من الطالب و معتمد من جهة ر�سمية يف حالة 
عدم  متكن الطالب من احل�سور �سخ�سيًا ال�ستالم ملفه.

إجراءات إخالء الطرف :
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هل يحق يل ت�أجيل قبويل ؟
ال ميكن تاأجيل القبول لدرجة البكالوريو�ص اأو الدبلوم , و لكن ميكن اإعادة 

التقدمي على القبول يف العام الذي يليه.

هل ب�لإمك�ن الدرا�سة يف اجل�معة بنظ�م التعليم املوازي ؟
نعم يوجد نظام التعليم املوازي يف جامعة االأمري �سطام بن عبدالعزيز  وحتدد 
مواعيد القبول ومعايري القبول والتخ�س�سات قبل بداية كل عام درا�سي من 
قبل عمادة �سوؤون القبول والت�سجيل من خالل البوابة  االإلكرتونية للجامعة .

هل ميكن قبول الطالب غري ال�سعوديني ؟
تنظر   , ال�سعوديني  غري  من  املتميزين  ا�ستقطاب  نحو  اجلامعة  �سعي  يف 
اجلامعة بح�سب املتاح من املقاعد الدرا�سية,  و بح�سب ما يرد من توجيه ,  
يف قبول عدد من الطالب غري ال�سعوديني وفق التنظيم املعلن عنه يف كل عام 

جامعي عرب موقع عمادة �سوؤون القبول والت�سجيل.

اسئلة مت�كررة
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إجراءات التسجيل

ثانيًا : 
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ميكن للطالب تعديل ت�سجيله من خالل البوابة االإلكرتونية باإ�سافة وحذف 
مقررات يف الفرتة املحددة لذلك, وفق ال�سوابط التالية :

اأوًل : �سروط احلذف :
اأن ال تقل عدد ال�ساعات الدرا�سية عن احلد االأدنى للعبء الدرا�سي   

امل�سموح به للت�سجيل ) احلد االدنى هو 12 �ساعة (.    
اإذا كان املقرر املراد حذفه متطلب متزامنًا مع مقرر اآخر, فال يحق    

للطالب حذفه اإال بحذف املقررين معًا.  

ث�نيً� : �سروط الإ�س�فة :
عدم وجود تعار�ص يف اجلدول .  

اأن يكون املقرر �سمن اخلطة الدرا�سية اأو املقررات االختيارية اأو احلرة    
املعتمدة اإن وجدت .  

توفر مقاعد يف ال�سعبة املطلوبة .  
عدم وجود متطلب �سابق .  

عدم جتاوز احلد االأعلى للعبء الدرا�سي امل�سموح به للت�سجيل وفقًا    
للمعدل الرتاكمي للطالب .  

اإلجراء :

الدخول من خالل ح�ساب الطالب على بوابة النظام االأكادميي.  .1
اختيار رابط احلذف واالإ�سافة ح�سب الرغبة.  .2

حفظ التعديالت .  .3
تنبيه : يجب مراعاة املواعيد املحددة للحذف واالإ�سافة .

الحذف واإلضافة :
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ت�أجيل الدراسة للفصل الدراسي:

من  االأول  االأ�سبوع  نهاية  قبل  الدرا�سة  تاأجيل  بطلب  التقدم  للطالب  يجوز 
التاأجيل ف�سلني  اأال تتجاوز مدة  االإلكرتونية على  البوابة  الدرا�سة عرب  بدء 
طيلة  اأق�سى  كحد  متتالية  غري  درا�سية  ف�سول  ثالثة  اأو  متتاليني  درا�سيني 
بقائه يف اجلامعة ثم يطوى قيده بعد ذلك,)اأما طالب الكليات التي تطبق 
نظام ال�سنة فال يجوز التاأجيل ل�سنتني متتاليتني كما ال يجوز اأن تتجاوز مدة 
ال�سرورة  ويجوز ملجل�ص اجلامعة يف حالة  متتاليتني(   �سنتني غري  التاأجيل 
الإنهاء  الالزمة  املدة  �سمن  التاأجيل  مدة  حتت�سب  وال  ذلك  من  اال�ستثناء 
متطلبات التخرج . ويقوم عميد الكلية باتخاذ القرار خالل ثالثة اأيام من 
يف  الكلية  عميد  يبت  مل  واإذا  االإلكرتونية  البوابة  عرب  الطلب  تقدمي  تاريخ 

الطلب خالل الفرتة املحددة ينفذ التاأجيل اآليا.

اإلجراء :

الدخول من خالل ح�ساب الطالب على بوابة النظام االأكادميي.  
اختيار رابط حركات اأكادميية ثم تاأجيل الدرا�سة.  

بدء  من  االأول  االأ�سبوع  نهاية  قبل  الدرا�سة  تاأجيل  طلب  الطالب  على  يجب 
تاريخ  من  اأيام  ثالثة   خالل  القرار  باتخاذ  الكلية  عميد  ويقوم  الدرا�سة  
الطلب  الكلية يف  يبت عميد  واإذا مل  االإلكرتونية  البوابة  الطلب عرب  تقدمي 

خالل الفرتة املحددة ينفذ التاأجيل اآليا.

  االعتذار:
يجوز للطالب االعتذار عن اال�ستمرار يف درا�سة ف�سل درا�سي دون اأن يعد 
را�سبًا اإذا تقدم بطلب االعتذار قبل بداية االختبارات النهائية بخم�سة اأ�سابيع 
على االأقل. اأما طالب الكليات التي تطبق نظام ال�سنة الدرا�سية فيجوز لهم 
االعتذار قبل بداية االختبارات النهائية بثمانية اأ�سابيع على االأقل, ويف جميع 
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اأيام من تاريخ  القرار خالل ثالثة  الكلية باتخاذ  هذه احلاالت يقوم عميد 
الطلب  الكلية يف  يبت عميد  واإذا مل  االإلكرتونية  البوابة  الطلب عرب  تقدمي 
عليها,   املن�سو�ص  ال�سوابط  وفق  اآليًا  االعتذار  ينفذ  املحددة  الفرتة  خالل 
وملجل�ص اجلامعة – يف حالة ال�سرورة الق�سوى – اال�ستثناء من هذه املدة, 
وير�سد للطالب تقدير )ع( اأو )W( ويحت�سب هذا الف�سل من املدة الالزمة 

الإنهاء متطلبات التخرج .
اأو ثالثة  اأن ال تتجاوز ف�سول االعتذار عن ف�سلني درا�سيني متتاليني  يجب 
ف�سول غري متتالية اأما طالب الكليات التي تطبق نظام ال�سنة الدرا�سية فال 
يجوز االعتذار ل�سنتني متتاليتني, ويجب اأن ال تتجاوز �سنوات االعتذار �سنتني 
درا�سيتني غري متتاليتني طيلة بقاء الطالب يف اجلامعة ثم يطوى قيده بعد 

ذلك, وملجل�ص اجلامعة اال�ستثناء من ذلك .

اإلجراء :

الدخول من خالل ح�ساب الطالب على بوابة النظام االأكادميي خالل   .1
الفرتة املحددة لالعتذار )بعد االأ�سبوع االأول من بدء الدرا�سة و حتى   

قبل بداية االختبارات النهائية بخم�سة اأ�سابيع(.  
اختيار رابط حركات اأكادميية ثم اختيار حركة اعتذار عن الف�سل   .2

الدرا�سي .  
حفظ .  .3

اأيام من تاريخ تقدمي الطلب  يقوم عميد الكلية باتخاذ القرار خالل ثالثة 
الفرتة  خالل  الطلب  يف  الكلية  عميد  يبت  مل  واإذا  االإلكرتونية  البوابة  عرب 

املحددة ينفذ االعتذار اآليًا.
تنبيه : على الطالب االلتزام بح�سور املقرر حتى يتاأكد من خالل ح�سابه 

اأن حركة اعتذاره قد مت اعتمادها.
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يف  واحد  درا�سي  مقرر  درا�سة  يف  اال�ستمرار  عن  االعتذار  للطالب  يجوز 
اأربعة  جمموعها  ومبا  االأدنى  احلد  عن  يقل  ال  اأن  على  الدرا�سي  الف�سل 
مقررات  درا�سية كحد اأق�سى طيلة بقاء الطالب يف اجلامعة, دون اأن يعد 
را�سبًا اإذا تقدم بطلب االعتذار قبل بداية االختبارات النهائية بخم�سة اأ�سابيع 
على االأقل, اأما طالب الكليات التي تطبق نظام ال�سنة الدرا�سية فيجوز لهم 
االعتذار قبل بداية االختبارات النهائية بثمانية اأ�سابيع على االأقل, ويف جميع 
اأيام من تاريخ  القرار خالل ثالثة  الكلية باتخاذ  هذه احلاالت يقوم عميد 
تقدمي الطلب عرب البوابة االإلكرتونية واإذا مل يبت عميد الكلية يف الطلب ينفذ 
االعتذار اآليًا, وملجل�ص اجلامعة – يف حالة ال�سرورة الق�سوى – اال�ستثناء 
من هذه املواد على اأن ال تتجاوز بداية االختبارات النهائية ملقررات االإعداد 

العام , وير�سد للطالب تقدير )ع( اأو )W( يف املقرر.

االعتذار عن دراسة مقرر دراسي واحد:

شروط االعتذار عن مقرر :

يجوز للطالب االعتذارعن اال�ستمرار يف درا�سة مقرر درا�سي واحد يف   .1
الف�سل الدرا�سي.  

اأن ال يقل العبء الدرا�سي )ال�ساعات امل�سجلة( يف الف�سل الدرا�سي عن   .2
احلد االأدنى )12( �ساعة.  

ي�سمح للطالب االعتذار عن  اأربعة مقررات  كحد اأق�سى طيلة بقاءه يف اجلامعة.  .3
يقوم الطالب بتقدمي طلب االعتذار عن طريق بوابة النظام االأكادميي.  .4

اال يكون املقرر متزامن مع مقرر اآخر.  .5
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يجب الدخول على البوابة عرب النظام االأكادميي ح�سب الفرتة املحددة . 1
املعلن عنها يف موقع العمادة.

الدخول على رابط الطلبات - اإدخال الرغبات .. 2
ترتيب الرغبات ويعترب ترتيب الرغبات عامل موؤثر يف احل�سول على املقعد . 3

املتاح يف التخ�س�ص املرغوب بعد توفر املعايري املحددة لكل تخ�س�ص.
يتم االإعالن عن �سوابط التخ�سي�ص عرب موقع العمادة .. 4
تتم عملية التخ�سي�ص اآليا بعد اكتمال ر�سد نتائج الف�سل الثاين وتعلن . 5

النتائج عرب موقع العمادة على االإنرتنت  , ويتم تخ�سي�ص من مل يدخل 
رغباته ح�سب املقاعد املتاحة .

ال�سنة  مقررات  جميع  ينهي  اأن  بعد  اإال  الطالب  تخ�سي�ص  يتم  ال   : تنبيه 
التح�سريية )ف�سلني درا�سيني + ف�سل درا�سي �سيفي(.

اإلجراء :

الدخول من خالل ح�ساب الطالب على بوابة النظام االأكادميي خالل   .1
الفرتة املحددة لالعتذار عن مقرر )قبل بداية االختبارات النهائية   

بخم�سة اأ�سابيع(.  
اختيار رابط حركات اأكادميية ثم اعتذار عن مقرر و يختار املقرر الذي   .2

يرغب باالعتذار عنه.  
حفظ .  .3

اأيام من تاريخ تقدمي الطلب  يقوم عميد الكلية باتخاذ القرار خالل ثالثة 
الفرتة  خالل  الطلب  يف  الكلية  عميد  يبت  مل  واإذا  االإلكرتونية  البوابة  عرب 

املحددة ينفذ االعتذار اآليًا.
تنبيه: على الطالب االلتزام بح�سور املقرر حتى يتاأكد من خالل ح�سابه 

اأن حركة اعتذاره قد مت اعتمادها وظهر تقدير )ع ( اأمام املقرر.

إدخال الرغبات قبل التخصيص:

17 16



تقي�يم المحاضري�ن:

التقييم  عملية  اإجراء  االأكادميي  النظام  بوابة  خالل  من  الطالب  يتمكن 
يتم  املقررات  اإحدى  اختيار  وعند  فقط  يدر�سونه  الذين  للمحا�سرين 
عر�ص جمموعة من االأ�سئلة ويجيب عليها الطالب ,ومن خاللها يتم تقييم 

املحا�سرين بناًء على نتائج التقييم .
اإجابات  على  االطالع  اأحد  الأي  ميكن  وال  �سرية  التقومي  عملية  تنبيه: 

امل�ستخدم.

  الفصل من الجامعة:

اإذا ح�سل على ثالث اإنذارات متتالية نتيجة النخفا�ص معدله الرتاكمي   
اإىل اأقل من ) 2.0( .  

اإذا مل يتمكن الطالب من التخرج يف مده اأق�ساها ن�سف املدة عالوة   
على مدة الربنامج.  

اإذا اأخل الطالب باأنظمة اجلامعة ولوائحها.  

اإلجراء :

الدخول من خالل ح�ساب الطالب على بوابة النظام االأكادميي.  .1
ترتيب الرغبات و حفظها.  .2

وبعد ظهور النتائج وعملية الفرز يتمكن الطالب من معرفة التخ�س�ص الذي 
مت قبوله فيه من خالل ال�سجل االأكادميي وبياناته.

  تحديد التخصص إدخال الرغبات:
يتاح للطالب اإدخال رغباته وترتيبها ح�سب م�ستواه الدرا�سي , ويعترب ترتيب 
الرغبات عاماًل موؤثرًا يف احل�سول على املقعد املتاح يف التخ�س�ص املرغوب 

بعد توفر معايري التخ�سي�ص املحددة لكل تخ�س�ص.
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  طلب منح الفرصة للطلبة المفصولني 
  من الجامعة ألسباب تعليمية :

يف�سل الطالب من اجلامعة يف احلاالت االآتية:

معدله  النخفا�ص  االأكرث  على  متتالية  اإنذارات  ثالثة  على  ح�سل  اإذا 
الرتاكمي عن احلد االأدنى )2.00( ويعطى فر�سة رابعة متكنه من رفع 
معدله الرتاكمي بافرتا�ص ح�سوله على  ) 48 نقطة من درا�سة 12 وحدة 

درا�سية ( على اأن يتم ح�ساب ذلك وتنفيذه اآليا.
يجوز ملجل�ص الكلية اإعطاء الطالب فر�سة رابعة ملن مل يح�سل عليها اآليا 

وفقًا للتايل:  
اأن يكون هناك حت�سن يف اأداء الطالب يف الف�سليني االأخريين ويقا�ص ذلك باأن 
يكون حا�سل ق�سمة جمموع نقاط الف�سليني االأخريين على عدد الوحدات امل�سجلة 

فيهما ال يقل عن )2.00( من )5.00(, وال يدخل يف ذلك الف�سل ال�سيفي .
يجوز للجنة الق�سايا الطالبية اإعطاء الطالب فر�سة خام�سة بناء على 

تو�سية جمل�ص الكلية, وملجل�ص اجلامعة اال�ستثناء من ذلك.
اأق�ساها ن�سف املدة املقررة  التخرج خالل مدة  اإذا مل ينهي متطلبات 
الطالبية  للق�سايا  الدائمة  للجنة  جاز  الربنامج,  مدة  على  عالوة  لتخرجه 
الإنهاء  للطالب  ا�ستثنائية  فر�سة  اإعطاء  الكلية  جمل�ص  تو�سية  على  بناًء 
متطلبات التخرج بحد اأق�سى ال يتجاوز �سعف املدة االأ�سلية املحددة للتخرج.

اإلجراء :
ال�ستكمال . 1 فر�سة  منح  على  املوافقة  لطلب  كليته  اإىل  الطالب  يتقدم 

متطلبات التخرج قبل بدء الف�سل الدرا�سي على اأن ي�سمل الطلب على 
قائمة  كذلك  و  االإمييل(  و  الهاتف  )رقم  الطالب  مع  التوا�سل  بيانات 
باأرقام واأ�سماء املواد)و اأرقام ال�سعب اإن وجدت( التي يرغب بت�سجيلها 

اإن اأتيحت له الفر�سة  .

 .1

 .2

 .3

 .4
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اأن يوافق جمل�ص الكلية املعنية على طلبه .. 2
اإذا كان الطالب م�ستوفيًا لل�سروط بحيث يكون معدل اآخر ف�سلني 2.00 . 3

فما فوق يجب عليه الدخول على ح�سابه على بوابة النظام االأكادميي  و 
طباعة جدوله الدرا�سي .

متابعة . 4 جلنة  على  تعر�ص   .2.00 من  اأقل  ف�سلني  اآخر  معدل  كان  اإذا 
الق�سايا الطالبية املفو�سة من جمل�ص اجلامعة التخاذ ما تراه منا�سبًا 
ويف حال �سدور قرار اللجنة باملوافقة  يتم حتويل الطلب لق�سم الت�سجيل 
املواد  واأ�سماء  اأرقام  مت�سمنًا  طلبه  كان  اإذا  للطالب  الت�سجيل  لتنفيذ 
واأرقام ال�سعب وعليه متابعة طلبه على بوابة النظام االأكادميي وطباعة 

جدوله الدرا�سي.
تنبيه : يجب عليه التوا�سل مع كليته حلل اأي م�سكلة يف ت�سجيله .

  تسجيل طالب جامعة  األمري سطام بن 
  عبدالعزي�ز زائرًا بأحد فروعها أوبجامعة اخرى:

الطالب الزائر هو الذي يقوم بدرا�سة بع�ص املقررات يف جامعة اأخرى اأو يف 
التي  املواد  له  اإليها دون حتويله وتعادل  التي ينتمي  فرع من فروع اجلامعة 

در�سها وفقًا لل�سوابط االآتية :

االأقل . 1 على  لف�سلني  تراكمي(  مبعدل   ( درا�سي  �سجل  للطالب  يكون  اأن 
لطب الزيارة اخلارجية, وف�سل واحد على االأقل لطب الزيارة الداخلية 

يف الكلية التي التحق بها قبل طلبه الدرا�سة كطالب زائر.
يجب احل�سول على املوافقة امل�سبقة من كلية الطالب لل�سماح له بالدرا�سة . 2

كطالب زائر مع حتديد املقررات التي �سيقوم بدرا�ستها , ويوجه للدرا�سة 
بخطاب ر�سمي من عمادة �سوؤون القبول والت�سجيل.

اأن تكون الدرا�سة يف كلية اأو جامعة معرتف بها .. 3
اأن يكون املقرر الذي يدر�سه الطالب خارج اجلامعة معاداًل اأو )مكافئًا( . 4
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يف مفرداته وال تقل وحداته الدرا�سية عن اأحد املقررات التي تت�سمنها 
متطلبات التخرج .

ميكن . 5 التي  الدرا�سية  الوحدات  ملجموع  االأق�سى  احلد  مراعاة  مع 
املائة من جمموع  احت�سابها من خارج اجلامعة هو )20%( ع�سرون يف 

وحدات التخرج من جامعة االأمري �سطام بن عبدالعزيز.
تعادل مادة املقرر الدرا�سي اجتياز )ن( بدون اأن حت�سب يف املعدل اإذا . 6

ح�سل الطالب على درجة )جيد( فاأعلى.
التي . 7 بنتائجه  والت�سجيل  القبول  �سوؤون  تزويد عمادة  الطالب  يجب على 

درا�سي  ف�سل  اأول  يف  الدرا�سة  بدء  من  اأ�سبوعني  خالل  عليها  ح�سل 
تلك  يعترب منقطعًا عن  نتائجه  يقدم  واإذا مل  درا�سته كزائر,  يلي فرتة 

الف�سول.
ت�سرف املكافاأة ال�سهرية للطالب الزائر اإن كان م�ستحقًا لها عن طريق . 8

القبول  �سوؤون  لعمادة  الف�سل  عن  نتائجه  تقدمي  بعد  يدوية  م�سريات 
والت�سجيل.

اإلجراء :
له . 1 ال�سماح  �سروط  حتقق  من  التاأكد  بعد  كليته  مبراجعة  الطالب  يقوم 

بالدرا�سة كطالب زائر يف جامعة معرتف بها ح�سب القواعد التنفيذية 
جلامعة االأمري �سطام بن عبدالعزيز املذكورة اأعاله, ويح�سر معه اأ�سماء 
و�سف  مع  االأخرى  اجلامعة  يف  درا�ستها  يرغب  التي  املقررات  واأرقام 

املقررات والتاأكد من طرحها يف الف�سل الذي يرغب بالدرا�سة فيه.
يت�سمن . 2 والت�سجيل  القبول  �سوؤون  عميد  اإىل  كتابًا  الكلية  عميد  يوجه 

موافقة الكلية و املقررات التي ي�سمح بدرا�ستها )رقم ورمز وا�سم املقرر 
وعدد ال�ساعات ح�سب اجلامعة التي  ينوى الدرا�سة بها كطالب زائر وما 

يعادلها من مقررات يف جامعة االأمري �سطام بن عبدالعزيز(.
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القبول . 3 �سوؤون  عميد  اإىل  كتابًا  والت�سجيل  القبول  �سوؤون  عميد  يوجه 
والت�سجيل يف اجلامعة املطلوب الدرا�سة فيها مت�سمنًا تو�سيف املقررات 

املطلوب درا�ستها ويح�سل الطالب على ن�سخة منه.
كزائر . 4 بها  الدرا�سة  طلب  التي  اجلامعة  اىل  ذلك  بعد  الطالب  يتجه 

ال�ستكمال اإجراءات الت�سجيل.
يقوم الطالب بتزويد عمادة �سوؤون القبول والت�سجيل بنتائجه التي ح�سل . 5

عليها يف �سجل اأكادميي اأ�سل خمتوم خالل اأ�سبوعني من بدء الدرا�سة 
يف اأول ف�سل درا�سي يلي فرتة درا�سته كزائر, واإذا مل يقدم نتائجه يعترب 
اىل  املقررات  معادلة  باإر�سال  الكلية  ,وتقوم  الف�سول  تلك  منقطعًا عن 

العمادة ويتم �سرف مكافاته بعد ر�سد نتائجه على النظام االأكادميي.

  تسجيل طالب زائر من جامعة اخرى:

الطالب الزائر هو الذي يقوم بدرا�سة بع�ص املقررات يف جامعة االأمري �سطام 
بن عبدالعزيز وفقا لل�سوابط االآتية :

اأن يكون للطالب �سجل درا�سي )مبعدل تراكمي( لف�سلني درا�سيني على . 1
االأقل من جامعته التي قبل فيها.

اأال يكون الطالب مف�سواًل الأ�سباب تاأديبية اأو تعليمية �سابقًا,واإذا ثبت اأن . 2
الأ�سباب  زائر قد ف�سل  العمادة على طلبه كطالب  بعد موافقة  الطالب 

تعليمية اأو تاأديبية يلغى طلبة.
اأن يح�سل على موافقة خطية م�سبقة من جامعته للدرا�سة طالبًا زائرًا يف . 3

جامعة االأمري �سطام بن عبدالعزيز, ويجب اأن يذكر يف اخلطاب مقررات 
جامعة االأمري �سطام بن عبدالعزيز التي �سيقوم الطالب بدرا�ستها .

اأن يح�سل على موافقة الكلية التي يرغب الدرا�سة بها زائرًا .. 4
زائرًا . 5 درا�ستها  للطالب  ي�سمح  التي  الدرا�سية  للف�سول  االأق�سى  احلد 

ف�سلني.
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   إعادة القيد:

ميكن للطالب املطوي قيده التقدم لكليته بطلب اإعادة قيد برقمه و�سجله قبل 
االنقطاع وفق االآتي:

�سوابط اإعادة القيد خالل اأربعة ف�سول:
• اأن يتقدم الطالب بطلب اإعادة القيد خالل اأربعة ف�سول درا�سية )اأو �سنتني 	

درا�سيتني للكليات التي تطبق نظام ال�سنة الدرا�سية( من تاريخ طي القيد.

ال يحق للطالب الزائر طلب ال�سكن يف اجلامعة وال ت�سرف له مكافاأة من . 6
جامعة االأمري �سطام بن عبدالعزيز.

مع . 7 فيها  الدرا�سة  يرغب  التي  الكلية  قبل  من  للطالب  املقررات  ت�سجل 
مراعاة كافة �سوابط الت�سجيل يف املقررات .

اإلجراء :
يف . 1 يرغب  التي  املقررات  له  تتبع  الذي  الق�سم  مبراجعة  الطالب  يقوم 

و�سف  على  لالطالع  عبدالعزيز  بن  �سطام  االأمري  جامعة  يف  درا�ستها 
املقررات والتاأكد من طرحها يف الف�سل الدرا�سي.

يح�سر الطالب خطاب من جامعته مو�سحًا فيه املقررات التي يرغب درا�ستها . 2
)رمز وا�سم املقرر وعدد ال�ساعات ح�سب جامعة االأمري �سطام بن عبدالعزيز(.

عبدالعزيز . 3 بن  �سطام  االأمري  جامعة  يف  القبول  ق�سم  الطالب  يراجع 
م�سطحبًا معه الكتاب مع �سورتني منه و�سورة من بطاقة االأحوال املدنية 

وذلك ل�سرف الرقم اجلامعي مع التقيد باملواعيد املحددة.
يتوجه الطالب للكلية التي مت توجيهه اإليها لت�سجيل املقررات )وفقًا للمتاح . 4

اأرقام  من ال�سعب(  مع التقيد باملواعيد املحددة وميكن احل�سول على 
ال�سعب واالطالع على بياناتها بالدخول على اجلدول الدرا�سي من خالل 
زيارة موقع بوابة النظام االأكادميي ثم اختيار "املقررات املطروحة" يف 

القائمة الرئي�سية على ميني ال�سفحة.
تر�سل نتائج الطالب اإىل جامعته بعد اكتمال ظهورها وي�ستلم مكافئته من جامعته .. 5
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• قيد 	 اإعادة  على  العالقة  ذات  واجلهات  املعنية  الكلية  جمل�ص  يوافق  اأن 
الطالب.

• �سوابط اإعادة القيد بعد اأربعة ف�سول فاأكرث من طي القيد:	
• التقدم للجامعة كطالب م�ستجد دون الرجوع اإىل �سجله الدرا�سي ال�سابق.	
• اأن تنطبق عليه كافة �سروط القبول املعلنة يف حينه.	

وملجل�ص اجلامعة اال�ستثناء من ذلك وفقًا لل�سوابط التالية:
موافقة جمل�ص الكلية التي يتبعها الطالب على اإعادة القيد بعد النظر يف   
اأ�سباب االنقطاع مع اإمكانية ا�سرتاط اإعادة درا�سة بع�ص املقررات الدرا�سية 

التي �سبق للطالب درا�ستها قبل االنقطاع بناًء على تو�سية الق�سم املخت�ص.
اأن ال تزيد مدة االنقطاع عن ثمانية ف�سول درا�سية اإال اإذا اأح�سر الطالب   
يف  الدرا�سة  بطبيعة  عالقة  لها  درا�سة  اأو  لعمل  ممار�سته  يثبت  ما   

تخ�س�سه يقتنع بها جمل�ص الكلية.  
اأن ال يكون الطالب منذرًا اأكادمييًا.  

اأن يكون قد اأنهى ماال يقل عن 25% من متطلبات التخرج.  

ال يجوز اإعادة قيد الطالب �سمن احلاالت التالية:
• اجلامعة يف 	 وملجل�ص  واحدة,  مرة  اأكرث من  الطالب  قيد  اإعادة  يجوز  ال 

حالة ال�سرورة اال�ستثناء من ذلك.
• ال يجوز اإعادة قيد الطالب املطوي قيده اإذا كان مف�سواًل الأ�سباب تاأديبية 	

اأو تعليمية .

  إجراء إعادة القيد:

يتقدم الطالب اإىل كليته  بطلب املوافقة على اإعادة قيده وفق ال�سوابط . 1
على  الطلب  ي�سمل  اأن  على  الدرا�سي  الف�سل  بدء  قبل  اأعاله   املذكورة 
قائمة  كذلك  و  االإمييل(  و  الهاتف  رقم   ( الطالب  مع  التوا�سل  بيانات 
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باأرقام واأ�سماء املواد) و اأرقام ال�سعب اإن وجدت( التي يرغب بت�سجيلها 
اإن اأتيحت له الفر�سة  .

اأن يوافق جمل�ص الكلية املعنية على اإعادة قيده .. 2
عمادة . 3 مع  التوا�سل  عليه  يجب  اجلامعة  من  من�سحبًا  الطالب  كان  اذا 

�سوؤون القبول والت�سجيل وت�سليم ملفه االأ�سل اإىل ق�سم القبول يف عمادة 
�سوؤون القبول والت�سجيل .

و . 4 االأكادميي  النظام  بوابة  الدخول على ح�سابه على  الطالب  يجب على 
طباعة جدوله الدرا�سي .

تنبيه : يجب عليه التوا�سل مع كليته حلل اأي م�سكلة يف ت�سجيله .

  الحرمان من  دخول االختبار النهائي :

على الطالب املنتظم ح�سور املحا�سرات والدرو�ص العملية, ويحرم من دخول 
االختبار النهائي فيها اإذا قلت  ن�سبة ح�سوره عن )75%( من املحا�سرات 
الف�سل  خالل  مقرر  لكل  املحددة  ال�سريرية  الدرو�ص  اأو  العملية  والدرو�ص 
الدرا�سي, ويعّد الطالب الذي حرم من دخول االختبار ب�سبب الغياب را�سبًا 
اأو  يف املقرر وتثبت درجة االأعمال الف�سلية وير�سد له تقدير حمروم )ح( 
الكلية من  تقدمها  التي  املقررات  املحرومني يف  قوائم  اإقرار  ويتم   .  )DN(

قبل جمل�ص الكلية .

  رفع الحرمان:

يجوز ملجل�ص الكلية )التي تقدم املقرر( - ا�ستثناًء - رفع احلرمان وال�سماح 
للطالب بدخول االختبار, �سريطة اأن يقدم الطالب عذرًا يقبله املجل�ص على 
اأال تقل ن�سبة احل�سور عن  )50%( من املحا�سرات والدرو�ص العملية املحددة 

للمقرر .
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اإلجراء :
اإذا كانت ن�سبة ح�سور الطالب يف املقرر الذي حرم منه مل تقل عن ن�سبة %50 . 1

ولديه اأعذار يقبلها جمل�ص كليته يجوز له التقدم اإىل كليته بطلب رفع احلرمان.
رفع . 2 على  يفو�سه  من  اأو  الكلية  جمل�ص  موافقة  على  الطالب  ح�سل  اإذا 

االختبار  ح�سور  )50%(عليه  من  اأقل  غيابة  ن�سبة  وكانت  احلرمان 
اأنه قد مت  للتاأكد من  االأكادميي  النظام  بوابة  والدخول على ح�سابه يف 

رفع احلرمان عن املقرر .

  درجة االختبار في األعمال الفصلية :

يلتزم مدر�ص املقرر باحت�ساب الدرجة املحددة من جمل�ص الكلية    
لالأعمال الف�سلية.  

يلتزم مدر�ص املقرر باإعالن كيفية توزيع درجات االأعمال الف�سلية    
للطالب يف بداية كل ف�سل درا�سي بح�سب ما ورد يف تو�سيف املقرر,    

وموعد االختبارات الف�سلية.  
يلتزم مدر�ص املقرر باطالع الطالب على اأوراق اإجاباتهم يف االختبار    

الف�سلي بعد اإعالن نتيجته ومقارنتها باالإجابة النموذجية لالختبار.  
يلتزم مدر�ص املقرر باإعالن نتائج االختبارات الف�سلية خالل اأ�سبوعني   
التف�سيلية لالأعمال  النتيجة  باإعالن  يلتزم  اإجراء االختبار, كما  تاريخ  من 
الف�سلية االأخرى قبل اأ�سبوع على االأقل من بداية فرتة االختبارات النهائية.
يحق للطالب االعرتا�ص على درجته يف االختبار الف�سلي خالل اأ�سبوع من 
اإىل مدر�ص املقرر, ويف  اإجابته, ويقدم طلب االعرتا�ص  اطالعه على ورقة 
حال عدم قناعة الطالب باإفادة مدر�ص املقرر يقدم اعرتا�سه لرئي�ص الق�سم 
)اأو وكيل الكلية لل�سوؤون االأكادميية اإذا كان رئي�ص الق�سم هو مدر�ص املقرر( 
للنظر باإعادة تقييم اإجابة الطالب, ولرئي�ص الق�سم يف �سبيل ذلك اال�ستعانة 
مبن يراه من اأع�ساء هيئة التدري�ص بالق�سم, وذلك خالل اأ�سبوع من تاريخ 

تقدمي طلب االعرتا�ص اإليه, ويكون قراره يف هذا ال�ساأن نهائيًا.
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اإلجراء :
اإذا كان لدى الطالب اعرتا�ص على درجته يف االختبار الف�سلي يحق له . 1

االعرتا�ص خالل اأ�سبوع من اطالعه على نتيجة.
يقدم طلب االعرتا�ص اإىل مدر�ص املقرر, ويف حال عدم قناعة الطالب . 2

باإفادة مدر�ص املقرر يقدم اعرتا�سه لرئي�ص الق�سم اأو وكيل الكلية لل�سوؤون 
االأكادميية ) اإذا كان رئي�ص الق�سم هو مدر�ص املقرر(.

  طلب إعادة تصحيح أوراق إجابات االختبارات: 

يجوز اأن يتقدم الطالب بطلب اإعادة ت�سحيح اأوراق االإجابة اإىل الق�سم . 1
يتجاوز  اأال  على  الكلية  اإىل جمل�ص  الطلب  يرفع  ثم  املقرر  يدر�ص  الذي 
الذي  للف�سل  النهائية  االختبارات  نهاية فرتة  �سهرًا من  الطلب  تقدمي 

يرغب الطالب مراجعة اأوراق اإجابة اأحد مقرراته.
اإجابة اأكرث من . 2 اأوراق  اإعادة ت�سحيح  اأن يتقدم الطالب بطلب  ال يجوز 

ثالث مقررات طيلة فرتة بقاءه باجلامعة.
اأن . 3 على رئي�ص الق�سم خالل خم�سة ع�سر يومًا من تاريخ تقدمي الطلب 

الت�سحيح,  ب�سالمة  االإفادة  حال  ويف  املقرر,  مدر�ص  من  اإفادة  يطلب 
على رئي�ص الق�سم اإطالع الطالب على ورقة اإجابته ومقارنتها باالإجابة 
النموذجية لالختبار, وعند اقتناع الطالب ب�سالمة الت�سحيح يوقع على 
طلبه بالتنازل, ويوقع رئي�ص الق�سم بحفظ الطلب, مع اعتبار هذا الطلب 

اأحد الطلبات امل�سار اإليها بالفقرة الثانية.
اأن . 4 يف حال عدم اقتناع الطالب ب�سالمة الت�سحيح, على رئي�ص الق�سم 

بينهما  من  لي�ص  بالق�سم  التدري�ص  هيئة  من   من ع�سوين  ي�سكل جلنة 
مدر�ص املقرر, وترفع تقريرها لرئي�ص الق�سم التخاذ قراره بتعديل درجة 

الطالب اأو برف�ص الطلب, ويتم اإبالغ الطالب بالقرار.
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لل�سوؤون . 5 الكلية  وكيل  يقوم  املقرر  مدر�ص  هو  الق�سم  رئي�ص  كان  اإذا 
االأكادميية باالإجراءات ال�سابقة.

يجوز للطالب التظلم ملجل�ص الكلية من هذا القرار خالل خم�سة ع�سر . 6
يومًا من تاريخ اإعالمه به, ويقدم التظلم ر�سميًا لعميد الكلية مت�سمنًا 
اأ�سباب ومربرات تقدميه, وتعد ا�ستمارة ت�سمل البيانات التالية :                                                           
وا�سمه,  ورمزه  الدرا�سي  املقرر  رقم  اجلامعي,  رقمه  الطالب,  )ا�سم 
الغياب  ن�سبة  الرتاكمي,  املعدل  الدرا�سي,  الف�سل  ال�سعبة,  رقم 
طلب  مربرات  االختبار,  وتاريخ  املقرر  مدر�ص  ا�سم  االإنذارات,  وعدد 
قدمها,  التي  املعلومات  ب�سحة  الطالب  من  وتعهد  الت�سحيح,  اإعادة 
الت�سحيح  اإعادة  بطلبات  والت�سجيل  القبول  �سوؤون  عمادة  من  بيان 
فيها(.                                                                                                                                       املتخذة  والقرارات  وجدت  اإن  الطالب  من  تقدميها  ال�سابق 
وترفع هذه اال�ستمارة مرفقًا بها كافة ما يتعلق بالتظلم ملجل�ص الكلية يف 

اأول جل�سة انعقاد له بعد تقدمي التظلم.
يجوز ملجل�ص الكلية يف حال عدم اقتناعه بجدية وكفاية اأ�سباب التظلم . 7

اأن ي�سدر قرارًا برف�سه.
يف حال موافقته على اإعادة الت�سحيح ي�سكل جلنة من ثالثة من اأع�ساء . 8

هيئة التدري�ص على االأقل يكون اأحدهم من خارج الق�سم ولي�ص من بينهم 
للمجل�ص  تقريرها  وترفع  االإجابة,  ورقة  ت�سحيح  الإعادة  املقرر  مدر�ص 
ويعر�ص على  ت�سكيلها,  تاريخ �سدور قرار  يومًا من  خالل خم�سة ع�سر 
املجل�ص للبت فيه يف اأول جل�سة انعقاد تالية ويكون قرار املجل�ص نهائيًا 

باعتماد حم�سر اجلل�سة وفقًا لالإجراءات املن�سو�ص عليها.

اإلجراء :
• النهائي بطلب 	 لديه اعرتا�ص على درجة االختبار  الذي  الطالب  يتقدم 

اإعالن  اإجابته خالل خم�سة ع�سر يومًا من تاريخ  اأوراق  اإعادة ت�سحيح 
نتيجة االختبار النهائي حمل الطلب, ويقدم الطلب للق�سم الذي يتوىل 
تدري�ص املقرر, ويدخل طلبه يف النظام االأكادميي وي�سّلم له اإ�سعار بذلك.
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• يقوم رئي�ص الق�سم اإطالع الطالب على ورقة اإجابته ومقارنتها باالإجابة 	
يوقع  الت�سحيح  ب�سالمة  الطالب  اقتناع  وعند  لالختبار,  النموذجية 
مع  الق�سم,  رئي�ص  يوقع  اأن  بعد  الطلب  ويتم حفظ  بالتنازل,  على طلبه 
دليل  الثانية من  بالفقرة  اإليها  امل�سار  الطلبات  اأحد  الطلب  اعتبار هذا 

االإجراءات.
• يف حال عدم اقتناع الطالب ب�سالمة الت�سحيح, ي�سكل رئي�ص الق�سم جلنة 	

من ع�سوين من هيئة التدري�ص بالق�سم لي�ص من بينهما مدر�ص املقرر, 
اأو  الطالب  درجة  بتعديل  قراره  التخاذ  الق�سم  لرئي�ص  تقريرها  وترفع 

برف�ص الطلب, ويتم اإبالغ الطالب بالقرار.
• يف حال عدم اقتناع  الطالب يجوز للطالب التظلم ملجل�ص الكلية من هذا 	

القرار خالل خم�سة ع�سر يومًا من تاريخ اإعالمه به, ويقدم التظلم ر�سميًا 
لعميد الكلية مت�سمنًا اأ�سباب ومربرات تقدميه وتعهد من الطالب ب�سحة 
املعلومات التي قدمها, بيان من عمادة �سوؤون القبول والت�سجيل بطلبات 
والقرارات  وجدت  اإن  الطالب  من  تقدميها  ال�سابق  الت�سحيح  اإعادة 

املتخذة فيها.
• يف حال موافقة جمل�ص الكلية على اإعادة الت�سحيح ي�سكل جلنة من ثالثة 	

من اأع�ساء هيئة التدري�ص على االأقل يكون اأحدهم من خارج الق�سم ولي�ص 
من بينهم مدر�ص املقرر الإعادة ت�سحيح ورقة االإجابة, وترفع تقريرها 
للمجل�ص خالل خم�سة ع�سر يومًا من تاريخ �سدور قرار ت�سكيلها, ويعر�ص 
املجل�ص  قرار  ويكون  تالية,  انعقاد  اأول جل�سة  فيه يف  للبت  املجل�ص  على 

نهائيًا باعتماد حم�سر اجلل�سة.
الإعادة  طلبات  بثالثة  وتقدم  �سبق  قد  الطالب  يكون  اأال  ي�سرتط  تنبيه: 
و�سدر  درا�ستها,  له  �سبق  ملقررات  نهائية  اختبارات  اإجابة  اأوراق  ت�سحيح 

فيها قرارات نهائية بالرف�ص اأو باحلفظ.
اإذا كان رئي�ص الق�سم هو مدر�ص املقرر يقوم وكيل الكلية لل�سوؤون االأكادميية 

باالإجراءات ال�سابقة.
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  التحوي�ل من داخل الجامعة:

يجوز للطالب بعد موافقة عميد الكلية التحويل من تخ�س�ص اإىل تخ�س�ص 
اآخر داخل الكلية وفق �سوابط ي�سعها جمل�ص الكلية .

اإلجراء :

يقوم الطالب بتعبئة منوذج التحويل من خالل بوابة النظام االأكادميي . 1
يف املواعيد املعلنة من قبل الكليات بعد التاأكد من حتقق �سروط التحويل 

املقرة من قبل جمل�ص الكلية .
يجب على الطالب تاأدية االختبارات التي ت�سرتطها بع�ص التخ�س�سات .. 2
اأن يوافق عميد الكلية املحول اإليها على حتويل الطالب .. 3
ميكن للطالب التاأكد من تنفيذ حتويله من خالل بوابة النظام االأكادميي . 4

مع بداية الف�سل الدرا�سي الذي يلي الف�سل الذي قدم فيه على التحويل.

  إجراءات معادلة لمحول من داخل الجامعة:

التي . 1 املقررات  معادلة  بطلب  اإليها  التي حول  الكلية  اإىل  الطالب  يتقدم 
�سبق له اجتيازها  على اأن يرفق ن�سخة من ال�سجل االأكادميي.

اأن يح�سل على موافقة  وتوقيع رئي�ص الق�سم املخت�ص والكلية على املعادلة.. 2
اإر�سالها اىل عمادة �سوؤون القبول والت�سجيل لتنفيذها على النظام . 3 يتم 

االأكادميي بعدالتاأكد من مطابقتها للوائح املنظمة لذلك .
يجب على الطالب الدخول من خالل ح�سابه على بوابة النظام االأكادميي . 4

للتاأكد من اأن املقررات قد مت معادلتها و اأن املقرر الذي مت معادلته قد مت 
حذفه من ت�سجيله اإذا كان م�سجاًل به يف الف�سل الدرا�سي الذي ح�سل 

فيه على املعادلة.
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  إجراءات معادلة مواد لمحول من خارج الجامعة :

التي . 1 املقررات  معادلة  بطلب  اإليها  حول  التي  كليته  اإىل  الطالب  يتقدم 
�سبق له اجتيازها  على اأن يرفق ن�سخة من ال�سجل االأكادميي املعتمد من 
اجلامعة املحول منها مع و�سف املقررات التي مت اجتيازها و�سورة من 

ا�ستمارة التحويل .
اأن يح�سل على موافقة جمل�ص الكلية اأو من يفو�سه على معادلة ما اجتازه . 2

الطالب من مقررات درا�سية مبا ال يتجاوز 40% من اخلطة الدرا�سية يف 
جامعة االأمري �سطام بن عبدالعزيز.

القبول . 3 �سوؤون  عمادة  اإىل  وت�سديقها  توقيعها  بعد  املعادلة  اإر�سال  يتم 
مطابقتها  من  التاأكد  بعد  االأكادميي  النظام  على  لتنفيذها  والت�سجيل 

للوائح املنظمة لذلك .
يجب على الطالب الدخول من خالل ح�سابه على بوابة النظام االأكادميي . 4

للتاأكد من اأن املقررات قد مت معادلتها واأن املقرر الذي مت معادلته قد مت 
حذفه من ت�سجيله اإذا كان م�سجاًل به يف الف�سل الدرا�سي الذي ح�سل 

فيه على املعادلة.
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إجراءات المكافآت

ثالثا : 
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  شروط صرف المكافآت:

اأن يكون الطالب منتظمًا يف الدرا�سة. . 1
ثقافية . 2 منحه  اأو  �سعودية  اأم  من  اأو  اجلن�سية  �سعودي  الطالب  يكون  اأن 

خارجية )غري �سعودي(. 
اأال يكون الطالب موظفًا.. 3

  مقـدار المكافآت:

مكافاآت الق�سم االأدبي )850(ريًاال, والق�سم العلمي )1000( ريال.   .1
يح�سم منها)10( ع�سرة رياالت �سهريًا ل�سندوق الطالب.   .2

  أسباب توقف صرف المكافآت: 

تدين معدل الطالب الرتاكمي اإىل اأقل من )2(.   .1
االعتذار اأو التاأجيل اأو ال�سحب من اأي ف�سل درا�سي اأو الر�سوب فيه.   .2

  مكافآت االمتياز:  

ريال فقط عن كل ف�سلني . 1 األف  للطالب مبلغ مقداره)1000(  ي�سرف 
متتالني ح�سل فيها على معدل ف�سلي )4.50 من 5.00( عدا الف�سل 

ال�سيفي. 

  البدالت:   

بدل قارئ ) 5240 ( خم�سة اآالف ومائتني واأربعون ريااًل متنح للطالب/    
الطالبة الكفيف.  

بدل اإعاقة ) 1500 ( األف وخم�سمائة ريال متنح للطالب/الطالبة ذوي    
االحتياجات اخلا�سة.   
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تنبيه : البد من ا�ستكمال منوذج الفح�ص الطبي للح�سول على مكافاأة 

بدل قارئ ومكافاأة بدل اإعاقة.

  تسليم المكافاة:   

حتر�ص جامعة االأمري �سطام بن عبدالعزيز ممثلة يف عمادة �سوؤون القبول 
االإعالن  ويتم  املحدد.  الطالب يف موعدها  والت�سجيل على �سرف مكافاآت 

عن �سرف املكافاأة على موقع العمادة ويف  بع�ص ال�سحف املحلية. 
ميكن للطالب ا�ستعرا�ص موقف املكافاأة على ح�سابه على بوابة النظام 
�سجل  ا�ستعرا�ص  وي�ستطيع  املكافاآت  رابط  على  بال�سغط  االأكادميي 

املكافاآت التي لديه.
وعند ال�سغط على رابط تفا�سيل تظهر تفا�سيلها املالية. 

يجب عليه املبادرة با�ستالم بطاقة ال�سراف االآيل اإذا كان م�ستجدا من 
كليته.

تنبيه : عليه التوا�سل مع العمادة يف حال ا�ستحقاقه املكافاأة وعدم نزولها 
على ح�سابه على البوابة.
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إجراءات قسم الوثائق 
وشؤون الخري�جني

رابعًا : 
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  تحديث البيانات

اإلجراء :

دخول الطالب من خالل ح�سابه على بوابة النظام االأكادميي. 1
اختيار رابط حتديث البيانات و ادخال اال�سم باللغة االجنليزية ح�سب . 2

جواز ال�سفر وحتديث اجلوال واالإمييل . 
حفظ .. 3

  إدخال االسم باللغة اإلنجليزية :

اإلجراء  :
الدخول من خالل موقع خدمات الطالب,�سفحة حتديث البيانات على . 1

املوقع الر�سمي للجامعة.
اختيار رابط حتديث البيانات  و اإدخال اال�سم باللغة االجنليزية ح�سب . 2

ال�سخ�سية  البيانات  له يف �سا�سة  املو�سحة  التعليمات  ال�سفر وفق  جواز 
على البوابة.

  إجراءات إخالء الطرف :

يرتبط النظام اإلكرتونيًا مع معظم اجلهات ذات العالقة  " املكتبة , جميع 
و  املكافاآت  و  الطالبي  واالإ�سكان  ال�سلف  اإدارات  اإىل  باالإ�سافة   , الكليات 
االأكادميي  النظام  مع  مبا�سرًا  ربطًا  املربوطة  اجلامعي"  واالأمن  ال�سالمة 
هذه  من  الطرف  اإخالء  يتم  حيث  جتاهها,  الطالب  التزامات  من  للتحقق 
وجود  عدم  حالة  يف  لها  الطالب  ملراجعة  احلاجة  دون  اإلكرتونيًا  اجلهات 

مالحظات عليه لدى تلك اجلهات.  
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النظام . 1 بوابة  طريق  عن  الطرف  اإخالء  منوذج  بطباعة  الطالب  يقوم 
فيما  مراجعتها,  عليه  يجب  التي  اجلهات  له  �سيو�سح  الذي  االأكادميي 
يتبقى على خريجي كلية الطب توقيع اإخالء الطرف من �سوؤون املوظفني 
بالكلية وخريجني كلية طب االأ�سنان والتمري�ص والعلوم الطبية مراجعة 
عمادة �سوؤون املوظفني ق�سم الرواتب للتوقيع على منوذج اإخالء الطرف.

والت�سجيل . 2 القبول  �سوؤون  عمادة  اإىل  النموذج  بتقدمي  الطالب  يقوم 
ال�ستكمال اإجراءات اإخالء طرفه من النظام.

يتم ت�سليم امللف بح�سور الطالب �سخ�سيًا مع اإبراز امل�ستندات الثبوتية . 3
فقدان  حالة  ويف  الطالب,  جميع  من  اجلامعية  البطاقة  �سحب  ويتم 
البطاقة اجلامعية يطلب من  الطالب اإي�سال �سادر من ر�سالة اجلامعة 

باالإعالن عن البطاقة املفقودة.
على طالب املنح مراجعة اإدارة املنح بعمادة �سوؤون الطالب.. 4

تنبيه:   يطلب تفوي�ص موقع من الطالب  و معتمد من جهة ر�سمية يف حالة 
عدم  متكن الطالب من احل�سور �سخ�سيًا ال�ستالم ملفه مع اإح�سار البطاقة 

اجلامعية.

  استالم وثائق التخرج :

يقوم الطالب بطباعة اإخالء الطرف من بوابة النظام االأكادميي وتوقيعه . 1
والت�سجيل  القبول  لعمادة  واإح�ساره  النموذج  يف  املطلوبة  اجلهات  من 
ال�ستالم امللف والوثيقة وذلك عند اإعالن اجلدول الزمني لتوزيع الوثائق.

يجب اإح�سار �سورة من �سهادة اإمتام االمتياز بالن�سبة لطالب الكليات . 2
ال�سحية.

يتم ت�سليم الوثيقة بح�سور الطالب �سخ�سيًا مع اإبراز  امل�ستندات الثبوتية . 3
ويف حالة عدم متكن الطالب من احل�سور �سخ�سيا يطلب تفوي�ص معتمد 
اإبراز  ويلزم  اجلامعية  بطاقته  مع  الطالب  من  وموقع  ر�سمية  جهة  من 

امل�ستندات الثبوتية للوكيل.    
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الطالب  وباإمكان   , التخريج  مو�سم  يف  الزمني  باجلدول  التقيد   : تنبيه 
ا�ستالم وثيقة التخرج يف اأوقات الدوام الر�سمي  طوال اأيام العام .

  إجراءات تصديق طبق األصل :

اإح�سار الطالب املتخرج اأ�سل الوثيقة وعدد من ال�سور املطلوب ت�سديقها 
طبق االأ�سل.

�سوؤون  عمادة  من  ال�سادرة  الوثيقة  على  االأ�سل  طبق  ت�سديق    : تنبيه 
القبول والت�سجيل بجامعة االأمري �سطام بن عبدالعزيز فقط .

  استخراج السجل األكاديمي:

ميكن للطالب احل�سول على ال�سجل االأكادميي )ر�سمي( طيلة فرتة درا�سته 
اجلامعية �سواء باللغة العربية اأو باالإجنليزية مع العلم اأنه باالإمكان طباعة 

ال�سجل االأكادميي من بوابة النظام االأكادميي ولكن ال يكون ر�سميًا.

  آلية استخراج السجل األكاديمي كالتالي:

اإبراز البطاقة اجلامعية اأو اثبات الهوية  .   .1
الت�سديق  ويتم  اأمنية  ر�سمي خا�ص  ذو �سفات  ورق  الطباعة على  تتم   .2

عليه بختم العمادة.
تنبيه :  يطلب تفوي�ص وموقع من الطالب و معتمد من جهة ر�سمية يف حالة 

عدم  متكن الطالب من احل�سور �سخ�سيًا ال�ستالم �سجله االأكادميي.
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  إجراءات طلب بدل  فاقد للوثيقة:

يعلن اخلريج عن الوثيقة املفقودة يف احد ال�سحف املحلية اأو يف �سحيفة . 1
اجلامعة قبل ثالثة اأ�سابيع.

التي ن�سر فيها االإعالن بعد م�سي ثالث . 2 اإح�سار ن�سخة من  ال�سحيفة 
اأ�سابيع من تاريخ ن�سر االإعالن.

اإح�سار �سورة من الوثيقة يف حال وجود �سور منها.. 3
يتم ت�سليم الوثيقة بدل فاقد  بح�سور الطالب �سخ�سيًا مع اإبراز امل�ستندات . 4

الثبوتية ويف حالة عدم متكن الطالب من احل�سور يطلب تفوي�ص م�سدق 
الثبوتية  امل�ستندات  اإبراز  ويلزم  الطالب  من  وموقع  ر�سمية  جهة  من 

للوكيل.

  إجراءات طلب بدل تالف للوثيقة:

يجب اإح�سار الوثيقة التالفة اأو جزء منها.  .1
اإبراز  مع  �سخ�سيًا  الطالب  بح�سور  تالف  بدل  الوثيقة  ت�سليم  يتم   .2
امل�ستندات الثبوتية ويف حالة عدم متكن الطالب من احل�سور يطلب تفوي�ص 
م�سدق من جهة ر�سمية وموقع من الطالب ويلزم اإبراز امل�ستندات الثبوتية 

للوكيل .

  إجراءات تعديل وثيقة التخرج :

اأول : تعديل ال�سم ب�للغة العربية:
ي�سرتط لتعديل اال�سم يف وثيقة التخرج اأن يكون مطابقًا للموؤهل الذي . 1

بناًء عليه مت قبوله  يف اجلامعة  في�سرتط لتعديل وثيقة البكالوريو�ص 
تعديل اال�سم يف ا�ستمارة الثانوية من اإدارة التعليم .
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بناًء عليه مت قبوله يف . 2 الذي  االأ�سلية واملوؤهل  الوطنية  الهوية  اإح�سار 
اجلامعة.    

اإح�سار وثيقة التخرج االأ�سلية املطلوب تعديلها.. 3

ث�نيً� : تعديل ال�سم ب�للغة الإجنليزية:
عدم . 1 حالة  )ويف  منه  �سورة  اأو  ال�سفر  وجواز  االأ�سل  الوثيقة  اإح�سار 

اإ�سدار جواز �سفر يح�سر الهوية الوطنية مع تعبئة منوذج خم�س�ص 
لدى ق�سم اخلريجني(.

يتم ت�سليم الوثيقة املعدلة بح�سور الطالب �سخ�سيًا مع اإبراز امل�ستندات . 2
تفوي�ص  يطلب  احل�سور  من  الطالب  متكن  عدم  حالة  ويف  الثبوتية 
م�سدق من جهة ر�سمية وموقع من الطالب مع بطاقته اجلامعية ويلزم 

اإح�سار امل�ستندات الثبوتية للوكيل .

  مراتب الشرف :

من  تراكمي  معدل  على  احلا�سل  للطالب  االأوىل  ال�سرف  مرتبة  متنح   
)4.75( اإىل )5.00( من )5.00( . 

من  تراكمي  معدل  على  احلا�سل  للطالب  الثانية  ال�سرف  مرتبة  متنح   
)4.25( اإىل اأقل من )4.75( من 5.00( . 
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  شروط الحصول على مرتبة الشرف األولى 
  أو الثانية :

اأن ال يكون الطالب قد ر�سب يف اأي مقرر در�سه يف اجلامعة اأو يف جامعة . 1
اخرى.

متو�سط . 2 اأق�ساها  مدة  يف  التخرج  متطلبات  اكمل  قد  الطالب  يكون  اأن 
املدة بني احلد االأدنى واحلد االأق�سى للبقاء يف كليته.

اأن يكون الطالب قد در�ص يف جامعة  االأمري �سطام بن عبدالعزيز ما ال . 3
يقل عن )60%( من متطلبات التخرج.
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