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 هـ1437/1438واالضافة للعام الجامعي الخطوات اإلجرائية والزمنية لعمليات الحذف 

 وكالة الكلية  –كلية إدارة األعمال 

 

 

ونسأل اهلل لك التوفيق والتسديد  ،هـ1437/1438 الثاني للعامنهنئك ببداية الفصل الدراسي 

 :يلينرجو التقيد بما واإلعانة، وبخصوص تنظيم عمليات الحذف واإلضافة 

إجراء عمليات الحذف واإلضافة عن طريق بوابة النظام األكاديمي كمرحلة  أواًل: -

أولى، ويحسن بالطالب مراجعة مرشده األكاديمي لتوجيهه في األنسب من 

 الدراسي.المقررات لمستواه 

إذا تعذر إجراء عمليات الحذف واإلضافة فعلى الطالب تعبئة نموذج الحذف  ثانيًا: -

، وتسليمه للمرشد األكاديمي الموقع اإللكتروني للكليةعلى واإلضافة المتوافر 

، ومن ثم َّ يقوم المرشد األكاديمي بدراسة الطلب وإبداء بالقسم العلمي التابع له

 النموذج.م التوقيع على ثُالرأي األكاديمي حياله 

يقوم المرشد األكاديمي بتسليم نموذج الطالب للجنة اإلرشاد األكاديمي  ثالثًا: -

ودقة رأي في مناسبة المقررات المطلوب تسجيلها للطالب  لعلمي للتدقيقا بالقسم

المرشد األكاديمي حيال ذلك مع األخذ في االعتبار مناسبة المقرر لمستوى 

والمصادقة  ،الطالب واجتياز المتطلب السابق ومراعاة الخطة القديمة والجديدة

  على نموذج الطالب.

  

 الخطوات اإلجرائية والزمنية لعمليات الحذف واإلضافة
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 هـ1437/1438واالضافة للعام الجامعي الخطوات اإلجرائية والزمنية لعمليات الحذف 

 وكالة الكلية  –كلية إدارة األعمال 

 

  المجمعة(:لجنة اإلرشاد األكاديمي باألقسام العلمية(  
 

 المجمعة

 إدارة األعمال

  مأحمد أبو القاس رد. مدث -
 تومي  دد. سعي -
 أحمد صالح القاعود -
 البشير الفريضي -

 احملاسبة

 الشرفاء دد. أمج -
 د. عبداللطيف الحسن -
 د. جمعة محمد علي -

 القانون

 المساعدةأحمد محمود  د. -
 حيدر بشير محمد د. -
 د. إبراهيم االرناؤوط -
 عبدالرحمن د. سامي مصطفى -
 هاشم بني خلف د. -

  الزلفي(:لجنة اإلرشاد األكاديمي باألقسام العلمية( 

 الزلفي

 إدارة األعمال

 محمد العوض اآلمين د. -
 ضياء الدين مكرب د. -
 محمد طاهر الزارعي  أ. -

 احملاسبة
 بسام الصالحي د. -
 مشعل الجبر أ. -

 القانون

     شعيشع   د. فادي -
   د. أبكر اسماعيل -
  د. تامر سعفان  -

 

  الطالبات(:لجنة اإلرشاد األكاديمي باألقسام العلمية( 

 الطالبات
 سلمى الجغوبي د. -

 منيرة أبانمي أ. -
 

ً وحتى  رابعًا: - يقوم الطالب بمراجعة منسق القسم في اليوم التالي من الساعة الثانية عشر ظهرا

 النتيجة.الواحدة ظهراً الستالم 

في حال وجود  هـ1437/1438 الثانيالفصل الدراسي على الطالب المتوقع تخرجهم هذا  خامسًا: -

 :وهممنسقي الجداول بالقسم العلمي تعارض مراجعة 

 (.سائد الحوريقسم القانون )د.  -

 (.قسم المحاسبة )د. جمعة محمد علي -

 (.مدثر أبو القاسم )د.قسم إدارة األعمال  -

 لجان االرشاد األكاديمي
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 الــوقـت الــزمنــي االجـــــــــــــراء ةالمـرحل

 األولى 
إجراء الطالب لعمليات الحذف واإلضااافة عن طريق 

 النظام األكاديميبوابة 
 8/5/1438خالل الفترة من يوم األحااد 

 هـ 12/5/1438 الخميسيوم  وحتى

 الثانية 

في حال تعذر القيام بعمليات الحذف واإلضااافة عن 
الطالب بتعبئة  األكاديمي فيقومطريق بوابة النظام 

مه للمرشاااد  فة وتسااالي حذف واإلضاااا نموذج ال
 له.األكاديمي التابع 

 8/5/1438خالل الفترة من يوم األحااد 

من  هـ     12/5/1438 الخميسيوم  وحتى
الساااعة الثامنة صااباحاً وحتى الثانية 

 عشر صباحاً

 الثالثة 
يقوم المرشاااد األكاديمي بتساااليم نموذج الطالب 

والمصادقة  للجنة اإلرشاد األكاديمي بالقسم العلمي
 على توقيع المرشد األكاديمي.

 8/5/1438خالل الفترة من يوم األحااد 

من  هـ     12/5/1438 الخميسيوم  وحتى
الساااعة الثامنة صااباحاً وحتى الثانية 

 عشر صباحاً

  الرابعة
قيام منسااق القساام بتسااليم نماذج الطالب لوحدة 

 الطالبية.التسجيل والخدمات 
 فور االستالم

  الخامسة
مراجعة الطالب لمنساااق القسااام ألعمال الحذف 

 واإلضافة الستالم نتيجة الطلب
اليوم التالي لتقديم الطلب من الساااعة 

 ظهراً 2- 1

  بأن مواعيد استقبال نماذج الحذف واإلضافة ستكون حسب الرقم الجامعي ً  :التاليللجدول  وفقاً-للطالبعلما

 التاريخ اليوم الرقم الجامعي المقر

 المجمعة

 م 5/2/2017 الموافقهـ  8/5/1438 األحد 35األرقام التي تبدأ من اليسار أقل من 

 م 6/2/2017 الموافقهـ  9/5/1438 االثنين 35األرقام التي تبدأ من اليسار با 

 م 7/2/2017 الموافقهـ  10/5/1438 الثالثاء 36األرقام التي تبدأ من اليسار با 

 م 8/2/2017 الموافقهـ  11/5/1438 األربعاء 37األرقام التي تبدأ من اليسار با 

 38األرقام التي تبدأ من اليسار با 
غير ذلك من ومن فاته الموعد أو 

 للطالب.لرقم الجامعي لبداية ااختالف 
 م 9/2/2017 الموافقهـ  12/5/1438 الخميس

 الزلفي

 م 5/2/2017 الموافقهـ  8/5/1438 األحد 35األرقام التي تبدأ من اليسار أقل من 

 م 6/2/2017 الموافقهـ  9/5/1438 االثنين 35األرقام التي تبدأ من اليسار با 

 م 7/2/2017 الموافقهـ  10/5/1438 الثالثاء 36األرقام التي تبدأ من اليسار با 

 م 8/2/2017 الموافقهـ  11/5/1438 األربعاء 37األرقام التي تبدأ من اليسار با 

 38األرقام التي تبدأ من اليسار با 
غير ذلك من ومن فاته الموعد أو 

 للطالب.لرقم الجامعي لبداية ااختالف 
 م 9/2/2017 الموافقهـ  12/5/1438 الخميس

 .الكلية عن استقبال أي طلب ال ُيرد في الموعد المحدد له : تعتذرملحوظة

 مراحل عمليات الحذف واإلضافة


