
 
  

 

 

 هـ8343-8341اجلامعي  الثاني للعامللفصل الدراسي 



 

1 

 

 الخطوات اإلجرائية والزمنية لعمليات الحذف واالضافة 

  هـ8341/8341للعام الجامعي 

 

  :بةـــــ/الطالبأخي 

، ونسأل هللا لك التوفيق والتسديد واإلعانة، هـ8341/8341 للعام الثانينهنئك ببداية الفصل الدراس ي 

 :يلينرجو التقيد بما وبخصوص تنظيم عمليات الحذف واإلضافة 

- :
ً
إجراء عمليات الحذف واإلضافة عن طريق بوابة النظام األكاديمي كمرحلة أولى، ويحسن  أوال

 الدراس ي.بالطالب مراجعة مرشده األكاديمي لتوجيهه في األنسب من املقررات ملستواه 

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

ومن ثمَّ  ،، وتسليمه للمرشد األكاديمي بالقسم العلمي التابع لهوقع اإللكتروني للكليةعلى املاملتوافر 

 يقوم املرشد األكاديمي بدراسة الطلب وإبداء الرأي األكاديمي حياله 
 
 النموذج.م التوقيع على ث

- :
ً
مي العل يقوم املرشد األكاديمي بتسليم نموذج الطالب للجنة اإلرشاد األكاديمي بالقسم ثالثا

ودقة رأي املرشد األكاديمي حيال ذلك مع في مناسبة املقررات املطلوب تسجيلها للطالب  للتدقيق

األخذ في االعتبار مناسبة املقرر ملستوى الطالب واجتياز املتطلب السابق ومراعاة الخطة القديمة 

 واملصادقة على نموذج الطالب.  ،والجديدة
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  المجمعة(:لجنة اإلرشاد األكاديمي باألقسام العلمية(  
 

 المجمعة

 إدارة األعمال

  مأحمد أبو القاس رد. مدث -
 أحمد صالح القاعودأ. -
 د.البشير الفريضي -
 د.معتز طلعت عبداهلل     -

 احملاسبة

 الشرفاءمداهلل  دد. أمج -
 د. عبداللطيف الحسن -
 د. جمعة محمد علي -
 طه حيدرفهد د.  -

 القانون

 أحمد محمود المساعدة د. -
 حيدر بشير محمد د. -
 عبدالرحمن د. سامي مصطفى -
 هاشم بني خلف د. -
 د.ياسر أحمد بدر -

  الزلفي(:لجنة اإلرشاد األكاديمي باألقسام العلمية( 

 الزلفي

 إدارة األعمال

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

 احملاسبة

 صالحيمحمد د. بسام  -
 أ. مشعل الجبر -
 بن دهام الدهام لمشعأ. -

 القانون

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

 

  الطالبات(:لجنة اإلرشاد األكاديمي باألقسام العلمية( 

 الطالبات
 سلمى الجغوبي د. -
 منيرة أبانمي أ. -

 

- :
ً
 وحتى  رابعا

ً
يقوم الطالب بمراجعة منسق القسم في اليوم التالي من الساعة الثانية عشر ظهرا

 الستالم 
ً
 النتيجة.الواحدة ظهرا

- :
ً
في حال وجود  هـ8341/8341 الثانيالفصل الدراس ي على الطالب املتوقع تخرجهم هذا  خامسا

 :وهممنسقي الجداول بالقسم العلمي تعارض مراجعة 
 (.سائد الحوريقسم القانون )د.  -
 (.قسم املحاسبة )د. جمعة محمد علي -
 (.مدثر أبو القاسم )د.قسم إدارة األعمال  -

 لجان االرشاد األكاديمي
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 يالــوقـت الــزمنــ االجـــــــــــــراء ةرحلاملـ

 ىل األو
إجراء الطــــالــــب لعمليــــات الحــــذف واإلضــــــــــــــافــــة عن طريق بوابــــة 

 النظام األكاديمي
 وحتى 43/40/8341خـالل الفترة من يوم األحــــــد 

 هـ 40/40/8341 األربعاءيوم 

  نيةالثا

في حال تعذر القيام بعمليات الحذف واإلضــافة عن طريق بوابة 
الـطــــــالــــــب بـتـعـبـئــــــة نـمـوذج الحــــــذف  األكــــــاديـمـي فـيـقـومالـنـظــــــام 

 له.واإلضافة وتسليمه للمرشد األكاديمي التابع 

 وحتى 43/40/8341من يوم األحــــــد خـالل الفترة 
ــــــ 40/40/8341 األربعاءيوم  من الساعة الثامنة  هـ

 
ً
 وحتى الثانية عشر صباحا

ً
 صباحا

  لثةالثا

يقوم املرشـــــــد األكاديمي بتســـــــليم نموذج الطالب للجنة اإلرشـــــــاد 
واملصـــــــــــــــادقــــة على توقيع املرشـــــــــــــــد  األكــــاديمي بـــــالقســـــــــــم العلمي

 األكاديمي.

 وحتى 43/40/8341يوم األحــــــد خـالل الفترة من 
ــــــ 40/40/8341 األربعاءيوم  من الساعة الثامنة  هـ

 
ً
 وحتى الثانية عشر صباحا

ً
 صباحا

  بعةالرا
قيام منســـــــق القســـــــم بتســـــــليم نماذج الطالب لوحدة التســـــــجيل 

 الطالبية.والخدمات 
 فور االستالم

  مسةاخلا
الحــذف واإلضــــــــــــافــة مراجعــة الطــالــب ملنســـــــــــق القســـــــــــم ألعمــال 

 الستالم نتيجة الطلب
 2- 8اليوم التـــالي لتقـــديم الطلـــب من الســـــــــــــاعـــة 

 
ً
 ظهرا

  اليالتللجدول  وفقاً -للطالبعلمًا بأن مواعيد استقبال نماذج الحذف واإلضافة ستكون حسب الرقم الجامعي: 

 التاريخ اليوم الرقم اجلامعي املقر

 عةاجملم

 م 28/48/2481 املوافق 43/40/8341 األحد  فأقل 40 بـاليسار األرقام التي تبدأ من 

 م 22/48/2481 املوافق 40/40/8341 االثنني 46األرقام التي تبدأ من اليسار بـ 

 م 24/48/2481 املوافق 46/40/8341 ءالثالثا 40األرقام التي تبدأ من اليسار بـ 

ــــــــــــــــــــــ  من فــاتــه أو  41األرقــام التي تبــدأ من اليســـــــــــار بـ
لــرقـــم لــبــــــدايــــــة اغــ ــر ذلــــــك مــن اخـــتــالف و املــوعــــــد 
 للطالب.الجامعي 

 م 23/48/2481 املوافق 40/40/8341 ءاألربعا

 يالزلف

 م 28/48/2481 املوافق 43/40/8341 األحد  فأقل 40بـ اليسار األرقام التي تبدأ من 

 م 22/48/2481 املوافق 40/40/8341 االثنني 46األرقام التي تبدأ من اليسار بـ 

 م 24/48/2481 املوافق 46/40/8341 ءالثالثا 40األرقام التي تبدأ من اليسار بـ 

ــــــــــــــــــــــ  من فــاتــه أو  41األرقــام التي تبــدأ من اليســـــــــــار بـ
لــرقـــم لــبــــــدايــــــة اغــ ــر ذلــــــك مــن اخـــتــالف و املــوعــــــد 
 للطالب.الجامعي 

 م 23/48/2481 املوافق 40/40/8341 ءاألربعا

 

  

 مراحل عمليات الحذف واإلضافة

 .الكلية عن استقبال أي طلب ال ُيرد في الموعد المحدد له : تعتذرحوظةلم
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 ( الورقة خلف واإلضافة الحذف تعليمات نظرا )              صورة لملف اإلرشاد بالقسم العلمي رشد األكاديمي ،حفظ صورة من هذا النموذج في ملف الُمُت  

 

 

 

 ( للطالب بتقديم أكثر من نموذج حال يسم)  حذف وإضافةمنوذج                                     
 

 

 

 

 

 . طته الدراسية وتحصيله األكاديميد الطالب اعتماداً على خرشايتم إ : مالحظة

 بحذفها الطالب يرغب التي المقررات بإضافتها الطالب يرغب التي المقررات
 مالحظات

 اسم المقرر
رقم 
 الشعبة

 مبررات الطالب المتطلب السابق
 المرشدرأي 

 األكاديمي
 اسم المقرر

رقم 
 الشعبة

 مبررات الطالب المتطلب السابق
 المرشدرأي 

 األكاديمي

           

           

           

           

            

           
 

 
 

 ................ ..................................:  )متضمناً التاريخ ( المرشد األكاديميتوقيع   .................................................... .توقيع الطالب : هـ     73تاريخ تقديم النموذج :     /      /

 

 ...................................................................................................................................................................................................................................... لجنة اإلرشاد األكاديمي بالقسم : رأي
           

 

 ................ ....................................................................................................................................................................................    :) االسم والتوقيع (مصادقة لجنة اإلرشاد األكاديمي بالقسم
 
 

 المملكة العربية السعودية
 عليم ــوزارة الت

 ةــــــعـجمـة المـامعـــــج
 مالـــــــة إدارة األعــيـلـك

 ؤون التعليميةـالة الشـــوك

Kingdom of Saudi Arabia 
Ministry of Education 

Al -Majmaah   University 
Business  Administration  

 .جدول بمقررات الطالب المُسجلة في هذا الفصل  – خطة الطالب من النظام األكاديمي –السجل األكاديمي  : المرفقات

 : عبأ من قبل الطالبت  

هـ 41      / 41       العام الجامعي :            الصيفي         □الثاني         □األول         □الفصل الدراسي :     

 رقــم الجــــــــــوال : رقم الطالب : اسم الطالب :

 : األكاديمي المرشد اسم القســــــــم  : : وىــــالمست

 :  للعبء علىالحد األ                    : المسجلةعدد الساعات                           المعدل التراكمي :
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