
  

  :بيانات طالب مستجد         
 انشاء املعاملة يكون بعد اصدار الرقم اجلامعي للطالب من وحدة القبول بالعمادة 

  والتخصص الدقيق واملقررات التكميلية )ان وجدت(. األكادمييحيدد القسم العلمي بالكلية اسم املرشد 

 يتم رفع اإليقاف التكميلي على الطالب عند )العليا للطالب تسجيل جدوله الدراسي اال بعد اعتماد معاملة بيانات طالب مستجد. من قبل عمادة الدراسات  نال ميك

 عدم وجود مواد تكميليه(

 .يتم التواصل مع املرشد األكادميي يف حال وجود استفسار أكادميي او استفسار عن خطة الربنامج 

 الطالب االطالع على بيانات املعاملة عن طريق الدخول على نظام معامالت الدراسات العليا كالتالي: بإمكان 

   تقرير معامالت  –التقارير  –نظام معامالت الدراسات العليا  –الدراسات العليا  –الدخول املوحد  –اخلدمات االلكرتونية  –)موقع اجلامعة–  

 تجد(بيانات طالب مس –معامالت الطالب 

 ما بعد القبول )البرامج العامة(

 الحصول على الرقم الجامعي 

 وكلمة المرور

 تسجيل الجدول الدراسي بعد 

 اعتماد معاملة الطالب المستجد

 )الطالب(

 إنشاء معاملة 

 بيانات طالب مستجد

 )عمادة الدراسات العليا(



 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 املرحلة التكميلية 

 الدراسات العليا يف مرحلة املاجستري او الدكتوراه قبوال مشروطا بتجاوز بعض املقررات التكميلية وهي مقررات من املرحلةيتم قبول طلبة 

 يشرتط القسم العلمي على الطالب اجتيازها قبل البدء يف الدراسات العليا خالل مدة ال تزيد عن ثالثة فصول دراسية. السابقة، 

 شروط اجتياز املرحلة التكميلية 

 يتم وضع إيقاف املواد التكميلية على كل طالب ويتم الغاء اإليقاف عند عدم إقرار مواد تكميلية على الطالب من القسم 

o .او عند اجتياز مجيع املقررات التكميلية 

 ( 70اجتياز املقرر التكميلي بتقدير ال يقل عن جيد .)درجة فأكثر 

 ( يؤدي اىل الغاء القيد من اجلامعة.70املقررات التكميلية )احلصول على درجة أقل من  عدم اجتياز أي من 

 ( يؤدي إىل الغاء القيد من اجلامعة.3.75اكمال مجيع املقررات التكميلية مبعدل تراكمي اقل من جيد جدا ) 

 ى الدرجةاملدة الزمنية الجتياز املقررات التكميلية ضمن املدة احملددة للحصول عل بال حتتس 

 املقررات التكميلية يف احتساب املعدل الرتاكمي ملرحلة الدراسات العليا لال تدخ 

 احلد األقصى للمدة النظامية للمرحلة التكميلية ثالثة فصول دراسية 

 رر او مقررين من املقررات التكميلية.جيوز للقسم العلمي بالكلية االذن بالتسجيل يف مقررات الدراسات العليا )املنهجية( اذا مل يتبقى على الطالب سوى مق 

 .للقسم العلمي بالكلية إضافة مقررات تكميلية للطالب او إعفائه من بعض املقررات التكميلية خالل اول فصليني دراسيني 

 :ميكن معرفة املواد التكميلية على الطالب عن طريق نظام األودس بلس 

o  تقرير معامالت  –التقارير  –نظام معامالت الدراسات العليا  –الدراسات العليا  –الدخول املوحد  –اخلدمات االلكرتونية  –)موقع اجلامعة 

 املواد التكميلية( –بيانات طالب مستجد  –معامالت الطالب  –

تسجيل الجدول الدراسي للمقررات التكميلية

(1)

(Odus)عن طريق حساب الطالب 
مي خالل الفتره احملدده يف التقو
لعمادة القبول والتسجيل

(2)

عن طريق وحدة الشؤون 
يا األكادميية بعمادة الدراسات العل
خالل أول اسبوعني من بداية 

الفصل الدراسي



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 ساعة 12 للتسجيل األقصى واحلد ساعات 6 الدراسي اجلدول لتسجيل األدنى احلد 

 (4.50) عن املعدل يقل ال ان على فقط ساعة 15 تسجيل اخلريج للطالب حيق 

 فيه املقبول للربنامج الدراسية اخلطة وفق يكون الدراسي اجلدول تسجيل 

 احملددة األقصى احلد من التسجيل عند العلمية الرسالة ساعات تستثنى. 

 اجتيازه ان بعد مقرر أي ودراسة تسجيل إعادة للطالب حيق ال 

 بتقدير سابقه فصول يف ومرصودة مكتملة الغري املقررات (IC )او(IP  )أخرى مره تسجيلها يتم ال. 

 العليا الدراسات لعمادة األكادميي التقويم وفق املنهجية للمقررات واإلضافة احلذف يكون. 

 والتسجيل القبول لعمادة األكادميي التقويم وفق التكميلية للمقررات واإلضافة احلذف يكون 

 العليا للدراسات الكلية وكالة طريق عن التسجيل باإلمكان الطالب حساب من واإلضافة احلذف فرتة انتهاء بعد  

 األكادميي التقويم وفق احملددة الفرتة خالل العلمي والبحث 

 ( يتحصل الطالب على انذار اول.3.75عند تدنى املعدل لفصل دراسي واحد عن ) 

  ( يتم الغاء قيد الطالب.3.75دراسيني متتاليني عن )عند تدنى املعدل لفصليني 

تسجيل الجدول الدراسي للمقررات المنهجية

(1)

من حساب الطالب عرب نظام الدخول املوحد 

ي خالل الفتره احملدده يف التقومي االكادمي
لعمادة الدراسات العليا

(على موقع عمادة الدراسات العليا)

(2)

عن طريق وكالة الكلية 

للدراسات العليا والبحث العلمي خالل اول 
اسبوعني من الفصل الدراسي

(بعد انتهاء فترة التسجيل على االودس)



  

 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

        

 :مالحظات هامه

 

 وحده دراسية(. 12وحدات دراسية( واحلد االقصى ) 6احلد األدنى لتسجيل املقررات الدراسية هي ) •

 وحدة دراسية( حبد اقصى. 15تسجيل املقررات الدراسية اىل )يف حال التخرج جيوز  •

 بإمكان الطالب تسجيل اجلدول خالل اول اسبوعني من داية الدراسة عن طريق وكالة الكلية للدراسات العليا. •

 بإمكان الطالب حذف مقرر او أكثر يف االسبوعني الثالث والرابع كفرصه اخريه قبل اقفال باب احلذف نهائي. •

 ( سيحصل على انذار اول، والبد من رفع املعدل.3.75اذا حصل الطالب على معدل اقل من جيد جدا ) •

 ( لفصلني دراسيني متتاليني سيتم الغاء قيده.3.75اذا حصل الطالب على معدل اقل من جيد جدا ) •

 (70اح )اذا رسب الطالب يف احدى املقررات التكميلية يتم الغاء قيده، علما بان درجة النج •

 ( يتم الغاء قيده.3.75اذا انهى الطالب دراسة مجيع املقررات التكميلية مبعدل اقل من جيد جدا ) •

 اذا انقطع الطالب عن الدراسة سيتم الغاء قيده  •

 ل تسجيل الرسالة العلمية تكون عن طريق العمادة بعد اعتماد معاملة اقرار عنوان رسالة وتعيني مشرف واليت تنشى من قب •

 رئيس القسم / مشرفة القسم.        



 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 تأجيل قبول فصل دراسي. 

 تأجيل دراسة فصل دراسي. 

 فرصة إضافية لتجاوز املدة النظامية. 

 إعادة قيد. 

 طلب التحويل إىل كلية أخرى. 

  اخر( )قسمطلب التحويل داخل الكلية. 

 مسار(-طلب التحويل داخل القسم العلمي )ختصص. 

  وإجازتها للمناقشةتسليم الرسالة العلمية للقسم العلمي. 

 طلب منح الدرجة العلمية. 

  شهرية مكافأةطلب. 

  السعوديني ومراجع للطالببدل كتب. 

 بدل كتب ومراجع للطالب الدوليني. 

  معيد/حماضر( الرسالة وجتليدبدل طباعة( 

 الرسالة للطالب السعوديني ليدبدل طباعة وجت. 

 طلب انسحاب نهائي. 


