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رقم السياسة
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تاريخ آخر مراجعة

صالحيات التوقيع
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صالحيات التوقيع :سياسات عمادة القبول والتسجيل
تطبق هذه الصالحيات على جميع الوحدات األكاديمية واإلدارية ذات الصلة ،ما عدا كلية الطب والعلوم الصحية.
مستوى صالحيات التوقيع

رئيس القسم العلمي
مدرس المساق

عميد عمادة القبول
والتسجيل

عميد الكلية

لجنة الحاالت الطالبية

االنسحاب من
الموافقة على وقف التسجيل للطلبة الذين استنفذوا
الفصل الدراسي
مدد وقف التسجيل
ووقف التسجيل
المساق  /الخطة
تحضير الخطة التدريسية للمساق وتوزيعها على
التدريسية
الطلبة وتزويد مكتب العميد بنسخة منها
للمساق
تحديد الحد األقصى للبقاء في الجامعة للطلبة
المدة الدراسية
المحولين من جامعات خارجية
للبقاء في
منح فرص استثنائية الستكمال متطلبات الدرجة
الجامعة
العلمية
االمتحانات
إعالن أماكن االمتحانات والتقييمات األكاديمية
والتقييمات
األكاديمية
تقديم طلب تغيير وقت  /تاريخ االمتحان النهائي
جدول
تقديم التوصية المناسبة على طلب التغيير إلى
االمتحانات
النهائية وإدارة نائب المدير
الموافقة على تغيير وقت  /تاريخ االمتحان
االمتحانات
النهائي المعلن

نائب المدير

الجداول
الدراسية

المدير

القبول:
التحويل من
جامعات
خارجية
أحقية التسجيل
العبء الدراسي

الرئيس األعلى

دليل السياسات
واإلجراءات

اقتراح إنشاء وتعديل وتحديث سياسات
وإجراءات القبول والتسجيل
الموافقة على السياسات الجديدة وتعديل السياسات
القائمة
الموافقة على اإلجراءات الجديدة وتعديل
اإلجراءات القائمة
تحديد أحقية ومعايير التحويل إلى الجامعة
تحديد عدد الساعات المقبولة للتحويل إلى الجامعة
تحديد عدد الساعات المقبولة للتحويل في
البرنامج األكاديمي
منح صالحية استخدام حظر التسجيل
الموافقة على العبء الدراسي االستثنائي
إدارة وتطوير الجدول الدراسي
إعداد وانشاء ضوابط الفصل الصيفي
الموافقة على طرح مساقات الفصل الصيفي

مجلس الجامعة

وصف المعاملة

X
X

X
X
X
X

X
X
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X
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رقم السياسة
تاريخ بدء العمل بالسياسة

دليل سياسات القبول والتسجيل
الموضوع

تاريخ آخر مراجعة

صالحيات التوقيع

تاريخ المراجعة القادم
رقم الصفحة
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مستوى صالحيات التوقيع

اطالع الطلبة
على السجالت
األكاديمية
نظام معلومات
الطلبة
تحديد الرسوم

رئيس القسم العلمي
مدرس المساق

إعداد واعتماد
التقويم الجامعي

إعداد مشروع التقويم الجامعي
الموافقة على التقويم الجامعي المقترح
التعديل في التقويم الجامعي بعد اعتماده

عميد عمادة القبول
والتسجيل

االستثناء في قبول تحويل الساعات المنجزة في
جامعات ال تحمل نفس االعتماد األكاديمي
الموجود في كليات وبرامج الجامعة

X

X
X

X

X

X

X

X

مسؤولية حل المشكالت المتعلقة بدقة السجالت
األكاديمية للطلبة

X

منح صالحية الدخول إلى نظام معلومات الطلبة

X

تحديد الرسوم الدراسية أو تعديلها

عميد الكلية

تحديد الساعات
المحولة –
للدرجات
العلمية
للبكالوريوس

لجنة الحاالت الطالبية

تغيير الدرجات

مراجعة طلبات تغيير الدرجات واتخاذ القرار
بشأنها بعد إدخال جميع الدرجات النهائية في
نظام معلومات الطلبة

نائب المدير

اتخاذ القرار في تظلمات الطلبة بشأن الدرجات

المدير

االطالع على
الدرجات
وطلبات التظلم

الرئيس األعلى

درجات
امتحانات تحديد
المستوى
وامتحانات
التحدي

الموافقة على احتساب درجات المساقات المطابقة
أو درجات المتطلبات األخرى بنا ًء على نتائج
امتحانات القبول العالمية ،وامتحانات تحديد
المستوى ،والبرامج اإلثرائية األخرى في
المرحلة الثانوية
الموافقة على احتساب الحد األعلى من الساعات
المعتمدة المتحانات تحديد المستوى والتحدي

مجلس الجامعة

وصف المعاملة

X
X

X
X

X

X

X

X

