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1

الدائرة

القبول والتسجيل

اسم اإلجراء

قبول طلبة جدد

رقم اإلجراء

REG 001

الغاية :قبول طلبة جدد على شهادة البكالوريوس.
مجال التطبيق :أي باحث حاصل على البكالوريوس وفق الشروط.
املسؤوليات:
الباحث.
•
املسجل.
•
املحصل املالي.
•
مدير القبول والتسجيل.
•
النائب األكاديمي.
•
رئيس األكاديمية.
•
مجلس األكاديمية.
•
خطوات العملية:
يقوم الباحث بدفع رسوم طلب االلتحاق.
•
يقوم املحصل املالي بتحصيل الرسوم ،وتسليم الباحث حقيبة التسجيل.
•
يتقدم الباحث بتعبئة نموذج طلب االلتحاق على صفحة األكاديمية اإللكترونية وفق املواعيد
•
والشروط التي يعلن عنها في حينه.
تعلن الشؤون األكاديمية عن موعد اختبارات القبول واملقابالت الشخصية.
•
يتقدم الباحث الختبار القبول واملقابلة الشخصية حسب املواعيد املعلنة.
•
يقوم مدير القبول والتسجيل بتدقيق الطلب واعتماده أو رفضه.
•
يقوم النائب األكاديمي بمراجعة الطلب واعتماده أو رفضه.
•
يقوم رئيس األكاديمية بمراجعة الطلب واعتماده أو رفضه.
•
يقوم مدير القبول والتسجيل بتنفيذ الطلب بناء على اعتماد رئيس األكاديمية وقرار مجلس
•
األكاديمية ،ويتم تنسيب الباحث في حال قبول الطلب.
يقوم املسجل بإشعار الباحث بنتيجة الطلب.
•
يستكمل الباحث إجراءات التسجيل وتسليم الوثائق املطلوبة خالل املدة املحددة.
•
املستندات الالزمة :
طلب االلتحاق االلكتروني.
•
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الدائرة
اسم اإلجراء

القبول والتسجيل
استكمال وثائق القبول

رقم اإلجراء

REG 002

الغاية :استكمال األوراق الثبوتية للباحث وتحويل الباحث إلى منتظم.
مجال التطبيق :كل باحث جديد منتظم بالدراسة في األكاديمية.
املسؤوليات:
الباحث.
•
املسجل.
•
خطوات العملية:
يقوم الباحث بتسليم القبول والتسجيل التالي:
•
 4 oصور شخصية خلفية بيضاء اللون.
 2 oصورة عن بطاقة إثبات الشخصية.
 2 oصورة عن شهادة الثانوية العامة مصدقة من وزارة التربية والتعليم.
 2 oصورة عن شهادة البكالوريوس وكشف الدرجات مصدقة من وزارة التربية والتعليم العالي.
 2 oصورة عن أي شهادة أو إفادة وكشف درجات (مصدقة) يود الباحث إدراجه في ملفه.
يقوم املسجل بتدقيق الوثائق وأرشفتها ،بوضع نسخة في أرشيف األكاديمية ،وأخرى لجامعة األقص ى.
•
املستندات الالزمة :
•
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الدائرة
اسم اإلجراء

القبول والتسجيل
معادلة مساق استدراكي

رقم اإلجراء

REG 003

الغاية :معادلة املساقات االستدراكية.
مجال التطبيق :أي مساق دراس ي سبق ودرسه الباحث في مرحلة ما قبل املاجستير.
املسؤوليات:
الباحث.
•
املسجل.
•
مدير القبول والتسجيل.
•
النائب األكاديمي.
•
رئيس األكاديمية.
•
خطوات العملية:
يتقدم الباحث بتعبئة نموذج معادلة املساقات االستدراكية وتسليمه لدائرة القبول والتسجيل.
•
يقوم مدير القبول والتسجيل بتدقيق الطلب واعتماده أو رفضه.
•
يقوم النائب األكاديمي بمراجعة الطلب واعتماده أو رفضه.
•
يقوم رئيس األكاديمية بمراجعة الطلب واعتماده أو رفضه.
•
يقوم مدير القبول والتسجيل بتنفيذ الطلب بناء على اعتماد رئيس األكاديمية.
•
يقوم املسجل بإشعار الباحث بنتيجة الطلب ،وأرشفته حسب النظام.
•
املستندات الالزمة :
نموذج معادلة مساقات  /أو احتساب مساقات بديلة.
•
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الدائرة
اسم اإلجراء

القبول والتسجيل
معادلة مساق أساس ي

رقم اإلجراء

REG 004

الغاية :معادلة املساقات األساسية.
مجال التطبيق :أي مساق دراس ي يرغب الباحث بمعادلته ودرسه في ماجستير آخر ،أو دبلوم دراسات عليا.
املسؤوليات:
الباحث.
•
املسجل.
•
مدير القبول والتسجيل.
•
النائب األكاديمي.
•
رئيس األكاديمية.
•
خطوات العملية:
يتقدم الباحث بتعبئة نموذج معادلة املساقات األساسية وتسليمه لدائرة القبول والتسجيل.
•
يقوم مدير القبول والتسجيل بتدقيق الطلب واعتماده أو رفضه.
•
يقوم النائب األكاديمي بمراجعة الطلب واعتماده أو رفضه.
•
يقوم رئيس األكاديمية بمراجعة الطلب واعتماده أو رفضه.
•
يقوم مدير القبول والتسجيل بتنفيذ الطلب بناء على اعتماد رئيس األكاديمية.
•
يقوم املسجل بإشعار الباحث بنتيجة الطلب ،وأرشفته حسب النظام.
•
املستندات الالزمة :
نموذج معادلة مساقات  /أو احتساب مساقات بديلة.
•
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الدائرة
اسم اإلجراء

القبول والتسجيل
تسجيل /سحب/إضافة مساقات دراسية رقم اإلجراء

REG 005

الغاية :أن يقوم الباحث بتسجيل /سحب /إضافة مساقات دراسية حسب التعليمات.
مجال التطبيق :أي باحث يرغب بتسجيل /سحب /إضافة مساقات دراسية حسب النظام.
املسؤوليات:
الباحث.
•
املدير املالي.
•
مدير القبول والتسجيل.
•
خطوات العملية:
يقوم الباحث بدفع رسوم املساقات الدراسية املراد تسجيلها  /سحبها  /إضافتها.
•
يقوم املحصل املالي بتحصيل الرسوم الفصلية من الباحث.
•
يقوم الباحث بتسجيل  /سحب /إضافة املساقات الدراسية من خالل صفحة خدمات الباحثين
•
االلكترونية ،مع بدء التسجيل الفصلي ،وفي مدة أقصاها نهاية فترة السحب واإلضافة.
يقوم مدير القبول والتسجيل بمخاطبة الدائرة املالية الحتساب الرسوم الفصلية.
•
تقوم الدائرة املالية بمتابعة تحصيل الرسوم.
•
املستندات الالزمة :
نموذج طلب :تسجيل ،سحب ،إضافة.
•
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الدائرة
اسم اإلجراء

القبول والتسجيل
تأجيل الدراسة

رقم اإلجراء

REG 006

الغاية :أن يقوم الباحث بتأجيل الفصل الدراس ي حسب النظام.
مجال التطبيق :يجوز للباحث أن يؤجل دراسته ملدة فصلين دراسيين عاديين ،سواء كانا منقطعين أو متصلين،
وملجلس األكاديمية النظر في زيادة مدة التأجيل في الظروف االضطرارية بما ال يتجاوز فصلين دراسيين إضافيين.
املسؤوليات:
الباحث.
•
املسجل.
•
مدير القبول والتسجيل.
•
املدير املالي.
•
النائب األكاديمي.
•
رئيس األكاديمية.
•
مجلس األكاديمية (في حالة التمديد اإلضافي).
•
خطوات العملية:
يتقدم الباحث بتعبئة نموذج طلب تأجيل الدراسة وتسليمه لدائرة القبول والتسجيل في مدة أقصاها
•
نهاية فترة السحب واإلضافة.
يقوم مدير القبول والتسجيل بتدقيق الطلب واعتماده أو رفضه.
•
يقوم النائب األكاديمي بمراجعة الطلب واعتماده أو رفضه.
•
يقوم رئيس األكاديمية بمراجعة الطلب واعتماده أو رفضه.
•
يتم (في حالة التمديد اإلضافي) عرض الطلب على مجلس األكاديمية العتماده أو رفضه.
•
يقوم مدير القبول والتسجيل بتنفيذ الطلب بناء على اعتماد رئيس األكاديمية (أو مجلس األكاديمية).
•
يقوم املسجل بإشعار الباحث بنتيجة الطلب ،وأرشفته حسب النظام.
•
يتم تزويد املدير املالي بنسخة من القرار التخاذ القرار املالي الالزم.
•
املستندات الالزمة :
نموذج طلب تأجيل الدراسة.
•
قرار رئيس األكاديمية.
•
قرار مجلس األكاديمية (في حالة التمديد اإلضافي).
•
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الدائرة
اسم اإلجراء

القبول والتسجيل
إعادة قيد

رقم اإلجراء

REG 007

الغاية :أن يقوم الباحث املنقطع عن دراسته بإعادة قيده "االنتظام بالدراسة".
مجال التطبيق :أي باحث انقطع عن دراسته دون تأجيل ملدة ال تزيد عن فصلين دراسيين وأن يكون قد نجح في
( )6ساعات معتمدة على األقل.
املسؤوليات:
الباحث.
•
املسجل.
•
مدير القبول والتسجيل.
•
املدير املالي.
•
النائب األكاديمي.
•
رئيس األكاديمية.
•
مجلس األكاديمية (في حالة انقطع الباحث عن الدراسة مدة تزيد عن فصلين دراسيين).
•
خطوات العملية:
يتقدم الباحث بتعبئة نموذج طلب إعادة القيد وتسليمه لدائرة القبول والتسجيل قبل بدء الفصل
•
الدراس ي ،وفي مدة أقصاها نهاية فترة السحب واإلضافة.
يقوم مدير القبول والتسجيل بتدقيق الطلب واعتماده أو رفضه.
•
يقوم النائب األكاديمي بمراجعة الطلب واعتماده أو رفضه.
•
يقوم رئيس األكاديمية بمراجعة الطلب واعتماده أو رفضه.
•
يتم (في حالة انقطع الباحث عن الدراسة مدة تزيد عن فصلين دراسيين) عرض الطلب على مجلس
•
األكاديمية العتماده أو رفضه.
يقوم مدير القبول والتسجيل بتنفيذ الطلب بناء على اعتماد رئيس األكاديمية (أو مجلس األكاديمية).
•
يقوم املسجل بإشعار الباحث بنتيجة الطلب ،وأرشفته حسب النظام.
•
يقوم مدير القبول والتسجيل بإفادة الدائرة املالية لعمل الالزم.
•
املستندات الالزمة :
نموذج طلب إعادة القيد.
•
قرار رئيس األكاديمية.
•
قرار مجلس األكاديمية (في حالة التمديد اإلضافي).
•
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الدائرة
اسم اإلجراء

القبول والتسجيل
االنسحاب من الدراسة واسترداد الرسوم رقم اإلجراء

REG 008

الغاية :أن يقوم الباحث بسحب جميع املساقات املسجلة واسترداد رسومه حسب النظام.
مجال التطبيق :أي باحث يرغب بسحب جميع املساقات املسجلة واسترداد الرسوم حسب النظام.
املسؤوليات:
الباحث.
•
املسجل.
•
املدير املالي.
•
مدير القبول والتسجيل.
•
النائب األكاديمي.
•
رئيس األكاديمية.
•
خطوات العملية:
يتقدم الباحث بتعبئة نموذج طلب االنسحاب من الدراسة وتسليمه لدائرة القبول والتسجيل.
•
يقوم مدير القبول والتسجيل بتدقيق الطلب واعتماده أو رفضه.
•
يقوم النائب األكاديمي بمراجعة الطلب واعتماده أو رفضه.
•
يقوم رئيس األكاديمية بمراجعة الطلب واعتماده أو رفضه.
•
يقوم مدير القبول والتسجيل بتنفيذ الطلب بناء على اعتماد رئيس األكاديمية،
•
يقوم املسجل بإشعار الباحث بنتيجة الطلب ،وأرشفته حسب النظام.
•
يقوم مدير القبول والتسجيل بمخاطبة الدائرة املالية السترداد الرسوم في حال قبول الطلب.
•
تقوم الدائرة املالية بصرف الرسوم للباحث.
•
املستندات الالزمة :
نموذج طلب االنسحاب من الدراسة.
•

9

الدائرة
اسم اإلجراء

القبول والتسجيل
تسجيل ساعات مكتبية

رقم اإلجراء

REG 009

الغاية :أن يقوم الباحث بتسجيل ساعات مكتبية حسب النظام.
ً
مجال التطبيق :أي باحث يستطيع التسجيل بمساقين ساعات مكتبية إذا لم يكونا مطروحين وفقا للشروط
املنصوص عليها في النظام.
املسؤوليات:
الباحث.
•
املسجل.
•
املدير املالي.
•
مدير القبول والتسجيل.
•
النائب األكاديمي.
•
رئيس األكاديمية.
•
خطوات العملية:
يتقدم الباحث بتعبئة نموذج طلب تسجيل ساعات مكتبية وتسليمه لدائرة القبول والتسجيل قبل
•
بدء الفصل الدراس ي ،وفي مدة أقصاها نهاية فترة السحب واإلضافة.
يقوم مدير القبول والتسجيل بتدقيق الطلب واعتماده أو رفضه.
•
يقوم النائب األكاديمي بمراجعة الطلب واعتماده أو رفضه.
•
يقوم رئيس األكاديمية بمراجعة الطلب واعتماده أو رفضه.
•
يقوم مدير القبول والتسجيل بتنفيذ الطلب بناء على اعتماد رئيس األكاديمية.
•
يقوم املسجل بإشعار الباحث بنتيجة الطلب ،وأرشفته حسب النظام.
•
يقوم مدير القبول والتسجيل بمخاطبة مدير املالي الحتساب الرسوم الفصلية في حال قبول الطلب.
•
يقوم املدير املالي بتحصيل الرسوم الفصلية من الباحث.
•
املستندات الالزمة :
نموذج طلب تسجيل ساعات مكتبية.
•
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الدائرة

القبول والتسجيل

اسم اإلجراء

تحويل التخصص

رقم اإلجراء

REG 010

الغاية :أن يقوم الباحث باالنتقال من تخصص آلخر في األكاديمية.
مجال التطبيق :أي باحث يرغب باالنتقال من تخصص آلخر في األكاديمية حسب النظام.
املسؤوليات:
الباحث.
•
مدير القبول والتسجيل.
•
املدير املالي.
•
النائب األكاديمي.
•
رئيس األكاديمية.
•
خطوات العملية:
يقوم الباحث بتقديم طلب تحويل داخلي ،وتسليمه لدائرة القبول والتسجيل قبل بدء الفصل
•
الدراس ي ،وفي مدة أقصاها نهاية فترة السحب واإلضافة.
يقوم مدير القبول والتسجيل بتدقيق الطلب واعتماده أو رفضه.
•
يقوم النائب األكاديمي بمراجعة الطلب واعتماده أو رفضه.
•
يقوم رئيس األكاديمية بمراجعة الطلب واعتماده أو رفضه.
•
يقوم مدير القبول والتسجيل بتنفيذ الطلب بناء على اعتماد رئيس األكاديمية
•
يقوم املسجل بإشعار الباحث بنتيجة الطلب ،وأرشفته حسب النظام.
•
يقوم مدير القبول والتسجيل بمخاطبة املدير املالي الحتساب رسوم التحويل في حال قبول الطلب.
•
يقوم املدير املالي بتحصيل الرسوم من الباحث.
•
املستندات الالزمة :
نموذج تحويل داخلي (من تخصص إلى تخصص آخر).
•

11

الدائرة
اسم اإلجراء

القبول والتسجيل
استخراج البطاقة الجامعية

رقم اإلجراء

REG 011

الغاية :حصول الباحثين على البطاقة الجامعية.
مجال التطبيق :أي باحث منتظم بالدراسة في األكاديمية.
املسؤوليات:
الباحث.
•
مدير القبول والتسجيل.
•
موظف العالقات العامة واإلعالم.
•
خطوات العملية:
ً
يقوم مدير القبول والتسجيل بإرسال كشوفات الباحثين الجدد للعالقات العامة مرفقة بصورهم.
•
تقوم العالقات العامة واإلعالم بتصميم البطاقات الجامعية.
•
يقوم املسجل بتسليم الباحثين بطاقاتهم بعد التأكد من شخصياتهم.
•
املستندات الالزمة :
•

12

الدائرة
اسم اإلجراء

القبول والتسجيل
استخراج وثائق معتمدة

رقم اإلجراء

REG 012

الغاية :أن يقوم الباحث باستخراج وثائق معتمدة.
مجال التطبيق :أي باحث يرغب باستخراج وثائق معتمدة (شهادة قيد  -كشف درجات – تسهيل مهمة باحث).
املسؤوليات:
املسجل.
•
مدير القبول والتسجيل.
•
املدير املالي.
•
خطوات العملية:
يقوم الباحث بطلب الوثيقة عبر صفحة خدمات الباحثين اإللكترونية.
•
يقوم املسجل بمراجعة الطلبات عبر موقع الخدمات االلكترونية ،وطباعة الوثائق املطلوبة.
•
يقوم مدير القبول والتسجيل بإفادة املدير املالي بالوثائق املطلوبة.
•
يقوم املدير املالي بإضافة الرسوم على إجمالي رسوم الباحث.
•
يقوم مدير القبول والتسجيل باعتماد الوثائق بتوقيعها وختمها.
•
يقوم الباحث باستالم الوثيقة املطلوبة من القبول والتسجيل.
•
املستندات الالزمة :
•

13

الدائرة
اسم اإلجراء

القبول والتسجيل
تسجيل رسالة املاجستير

رقم اإلجراء

REG 013

الغاية :أن يقوم الباحث بتسجيل رسالة املاجستير.
مجال التطبيق :أي باحث أنهى  18ساعة معتمدة ويرغب بتسجيل الرسالة.
التعريفات:
•
املسؤوليات:
الباحث.
•
املسجل.
•
املدير املالي.
•
النائب األكاديمي.
•
مدير القبول والتسجيل.
•
مجلس البحث العلمي.
•
خطوات العملية:
يقوم الباحث بإدخال عنوان الرسالة املقترح وأسباب اختياره واملراجع العربية واألجنبية وثالثة مشرفين
•
مقترحين عبر بوابة خدمات الباحث االلكترونية.
تقوم الشؤون األكاديمية بالتوافق مع مجلس البحث العلمي بتحديد موعد انعقاد مجلس البحث العلمي.
•
تقوم العالقات العامة واالعالم بتعميم موعد املجلس عبر موقع األكاديمية ومواقع التواصل االجتماعي،
•
ولوحات اإلعالنات الداخلية.
يقوم مدير القبول التسجيل بإعداد جدول اجتماع املجلس وفق العناوين املقدمة من الباحثين بعد
•
تدقيقها والتأكد من عدم تكرارها.
يقوم املسجل بإبالغ أعضاء وحدة البحث العلمي بموعد االجتماع ملناقشة واعتماد العناوين املقدمة واقرار
•
توصيتهم بذلك.
يقوم مدير الشؤون األكاديمية بإعداد محضر اجتماع مجلس البحث العلمي.
•
يقوم املسجل بإبالغ الباحثين بنتائج العناوين املقترحة بالقبول و التعديل أو الرفض.
•
يقوم مدير الشؤون األكاديمية بإبالغ املدير املالي بأسماء الباحثين الستكمال اإلجراءات املالية.
•
يقوم الباحث بدفع الرسوم املستحقة لتسجيل الرسالة.
•
تقوم الدائرة املالية بتحصيل الرسوم من الباحث.
•
يقوم النائب األكاديمي بالتواصل مع املشرف إلبالغه باإلشراف.
•
ً
يقوم الباحث بتسجيل اإلشتراك في دورة  SPSSأو إثبات التحاقه بها سابقا عبر اختبار قصير.
•
يقوم املسجل بطباعة كتاب اإلشراف وتسليه للمشرف بعد التحقق من اجتياز دورة .SPSS
•
يقوم الباحث بإعداد خطته للرسالة وفق العنوان.
•
املستندات الالزمة :
•
14

الدائرة
اسم اإلجراء

الشؤون األكاديمية
تعديل عنوان رسالة املاجستير

رقم اإلجراء

REG 014

الغاية :أن يقوم الباحث بتعديل عنوان رسالة املاجستير.
مجال التطبيق :أي باحث يرغب بتعديل عنوان رسالة املاجستير.
التعريفات:
ً
ً
نموذج طلب تعديل عنوان الرسالة /نموذج يقدمه الباحث موقعا من مشرفه وموضحا األسباب،
•
ويتم املوافقة أو عدم املوافقة حسب النظام.
املسؤوليات:
الباحث.
•
املسجل.
•
مدير الشؤون األكاديمية.
•
النائب األكاديمي.
•
رئيس األكاديمية.
•
مجلس البحث العلمي.
•
خطوات العملية:
ً
يقوم الباحث بتقديم طلب تعديل عنوان الرسالة ،موضحا فيه أسباب رغبته في تعديل العنوان،
•
ً
وموقعا من مشرفه ،ويقوم بتسليمه للشؤون األكاديمية.
يقوم مدير القبول والتسجيل بتدقيق الطلب واعتماده أو رفضه.
•
يقوم النائب األكاديمي بمراجعة الطلب واعتماده أو رفضه.
•
يقوم رئيس األكاديمية بمراجعة الطلب واعتماده أو رفضه.
•
يقوم مجلس البحث العلمي باعتماد توصيته بخصوص تعديل العنوان.
•
يقوم مدير الشؤون األكاديمية بتنفيذ الطلب بناء على اعتماد رئيس األكاديمية وتوصية مجلس
•
البحث العلمي.
يقوم املسجل بإشعار الباحث بنتيجة الطلب ،وأرشفته حسب النظام.
•
املستندات الالزمة :
نموذج طلب تعديل عنوان الرسالة.
•
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الدائرة
اسم اإلجراء

الشؤون األكاديمية
تعديل عنوان رسالة املاجستيربعد
املناقشة

رقم اإلجراء

REG 015

الغاية :أن يقوم الباحث بتعديل عنوان رسالة املاجستير بعد املناقشة النهائية.
مجال التطبيق :أي باحث يطلب منه تعديل عنوان رسالة املاجستير من قبل لجنة املناقشة.
التعريفات:
ً
تعديل عنوان الرسالة :نموذج يتم تعبئته من ِقبل الباحث ومعتمدا من مشرفه ،ويعتمد أو ُيرفض
•
حسب النظام.
املسؤوليات:
الباحث.
•
املسجل.
•
مدير الشؤون األكاديمية.
•
النائب األكاديمي.
•
رئيس األكاديمية.
•
مجلس البحث العلمي.
•
خطوات العملية:
ً
يقوم الباحث بتقديم طلب تعديل عنوان رسالة املاجستير بعد املناقشة ،موضحا فيه األسباب التي
•
ً
دعته لتعديل العنوان ،وموقعا من لجنة املناقشة ،ويقوم بتسليمه للشؤون األكاديمية.
يقوم رئيس األكاديمية بمراجعة الطلب واعتماده أو رفضه.
•
يقوم مدير الشؤون األكاديمية بتنفيذ الطلب بناء على اعتماد رئيس األكاديمية وتوصية مجلس
•
البحث العلمي.
يقوم املسجل بإشعار الباحث بنتيجة الطلب ،وأرشفته حسب النظام.
•
املستندات الالزمة :
نموذج طلب تعديل عنوان الرسالة بعد املناقشة.
•
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الدائرة
اسم اإلجراء

الشؤون األكاديمية
تغييرمشرف رسالة املاجستير

رقم اإلجراء

REG 016

الغاية :أن يقوم الباحث بتغيير مشرفه لرسالة املاجستير.
مجال التطبيق :أي باحث يرغب بتغيير مشرفه لرسالة املاجستير.
التعريفات:
تغيير املشرف :إجراء إداري يقوم به الباحث بهدف تغيير املشرف حال حدوث أسباب مقنعة.
•
املسؤوليات:
الباحث.
•
املسجل.
•
مدير الشؤون األكاديمية.
•
النائب األكاديمي.
•
رئيس األكاديمية.
•
مجلس البحث العلمي.
•
خطوات العملية:
ً
يقوم الباحث بتقديم طلب تغيير مشرفه لرسالة املاجستير ،موضحا فيه أسباب رغبته في تغيير
•
ً
املشرف ،وموقعا منه ،ويقوم بتسليمه لدائرة القبول والتسجيل.
يقوم مدير الشؤون األكاديمية بتدقيق الطلب واعتماده أو رفضه.
•
يقوم النائب األكاديمي بمراجعة الطلب واعتماده أو رفضه.
•
يقوم رئيس األكاديمية بمراجعة الطلب واعتماده أو رفضه.
•
يقوم مجلس البحث العلمي باعتماد توصيته بخصوص تغيير املشرف.
•
يقوم مدير الشؤون األكاديمية بتنفيذ الطلب بناء على اعتماد رئيس األكاديمية وتوصية مجلس
•
البحث العلمي.
يقوم املسجل بإشعار الباحث بنتيجة الطلب ،وأرشفته حسب النظام.
•
املستندات الالزمة :
نموذج طلب تغيير املشرف.
•

17

الدائرة
اسم اإلجراء

الشؤون األكاديمية
اعتماد خطة الرسالة

رقم اإلجراء

REG 017

الغاية :أن يقوم الباحث بتسجيل خطة رسالة املاجستير.
مجال التطبيق :أي باحث أنهى إعداد الخطة.
التعريفات:
اعتماد الخطة :إجراء يقوم به الباحث بعد اعتماد العنوان بهدف اعتماد خطة املاجستير.
•
املسؤوليات:
الباحث.
•
املسجل.
•
املدير املالي.
•
النائب األكاديمي.
•
مدير القبول والتسجيل.
•
مجلس البحث العلمي.
•
خطوات العملية:
• يقدم الباحث إفادة التخرج من دورة .SPSS
• يقوم الباحث بتسليم تقرير املشرف بجاهزية الخطة للمناقشة وكذلك تسليم  4نسخ ورقية ونسخة إلكترونية.
• يقوم املسجل باستالم الخطط والتأكد من حالة الباحث ودفع الرسوم املطلوبة.
• تقوم الدائرة املالية بتحصيل الرسوم من الباحث.
• يقوم النائب األكاديمي بتحديد لجنة مناقشة الخطة واملوعد املقترح.
ً
• يقوماملسجلبالتواصلمعاللجنةوالباحثإلبالغهمباملوعدباالتصالبهمهاتفياوإرسالرسائلنصية()SMSللتذكيريوماملناقشة.
• تقوم العالقات العامة واإلعالم بتعميم موعد املناقشة على موقع األكاديمية اإللكتروني ومواقع التواصل االجتماعي،
ولوحات اإلعالنات الداخلية ،بعد تصميم نموذج الدعوة الخاصة بها وإرفاق النسخة االلكترونية من الخطة.
• تقوم العالقات العامة واإلعالم بتحميل النسخة اإللكترونية  PDFعلى املوقع ليطلع عليها الباحثون الراغبون في النقاش.
• يقوم املسجل بطباعة نموذج تقييم الخطة وتسليمه للنائب األكاديمي قبل املناقشة.
• يقوم النائب األكاديمي أو مساعد الرئيس لشؤون البحث العلمي بترأس جلسة املناقشة.
• تقوم العالقات العامة بتوثيق وتغطية املناقشة ونشر خبر بذلك.
• يقوم املسجل باستالم تقرير التقييم وأرشفته وإعالم الباحث بضرورة تسليم نسخة معدلة وموقعة من املشرف.
ً
ً
• يقوم الباحث بتسليم النسخة النهائية من الخطة ورقيا والكترونيا.
• يقوم النائب األكاديمي باعتماد الخطة بشكلها النهائي واعتماد املحلل اإلحصائي.
• يقوم مدير القبول والتسجيل باعتماد تسجيل الخطة بتسجيل العنوان املعتمد واملحلل اإلحصائي وتاريخ التسليم.
• يقوماملسجلبإرسالرسالةنصية()SMSللباحثبتاريخاعتمادتسجيلالرسالةواملحللاإلحصائيوطريقةالتواصلمعه.
• يقوم املسجل بإعالم املحلل اإلحصائي باسم الباحث وطريقة التواصل معه.
• يقوم مدير القبول والتسجيل بمخاطبة رئاسة األكاديمية لصرف املستحقات املالية ملناقش ي الخطة.
• تقوم الدائرة املالية بصرف املستحقات املالية للمناقشين.
• تقوم الدائرة املالية بإضافة املبالغ املالية املستحقة من الباحث مقابل التحليل اإلحصائي.
املستندات الالزمة :
نموذج تقرير املشرف بجاهزية الخطة للمناقشة.
•
18

الدائرة
اسم اإلجراء

الشؤون األكاديمية
تسليم رسالة املاجستير

رقم اإلجراء

REG 018

الغاية :تسليم رسالة املاجستير للبدء في إجراءات املناقشة.
مجال التطبيق :أي باحث أنهى إعداد رسالة املاجستير ،وأتم الحد األدنى من املدة القانونية إلعدادها.
التعريفات:
تسليم الرسالة :إجراء يقوم به الباحث بعد استنفاذ املدة القانونية واتمام الرسالة وتعبئة
•
النموذج من ِقبل املشرف.
املسؤوليات:
الباحث.
•
املسجل.
•
خطوات العملية:
يقوم الباحث بتسليم املسجل نسخة ورقية من الرسالة ،وأخرى إلكترونية ،باإلضافة.
•
إفادة من املشرف اإلحصائي واملدقق اللغوي.
•
يقوم املسجل باستالم الرسالة وتسليمها للشؤون األكاديمية لتحديد القارئ.
•
املستندات الالزمة :
تقرير املشرف بجاهزية الرسالة للمناقشة.
•
تقرير التدقيق اللغوي للرسالة (امللخص اإلنجليزي).
•
تقرير املشرف اإلحصائي.
•
شهادة الحصول على برنامج ( SPSSالتحليل اإلحصائي من ِقبل األكاديمية).
•
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الدائرة
اسم اإلجراء

الشؤون األكاديمية
قراءة رسالة املاجستير

رقم اإلجراء

REG 019

الغاية :أن يقوم القارئ بقراءة الرسالة وإبداء مالحظاته عليها لتنقيحها.
مجال التطبيق :أي رسالة ماجستير يتم إنجازها.
التعريفات:
قراءة الرسالة :يقوم القارئ السري (أستاذ متخصص) بقراءة الرسالة وإبداء مالحظاته ،وإقرار
•
صالحية مناقشتها.
املسؤوليات:
الباحث.
•
املسجل.
•
القارئ.
•
الشئون األكاديمية.
•
خطوات العملية:
تقوم الشئون األكاديمية بتحديد القارئ.
•
يقوم مدير الشؤون األكاديمية بإعداد كتاب مخاطبة القارئ ،والتواصل معه لتسليمه نسخة
•
الرسالة ونموذج تقرير القارئ.
يقوم القارئ بقراءة الرسالة وتعبئة تقريره وإبداء مالحظاته عليها وتسليمها للقبول والتسجيل.
•
يستلم املسجل الرسالة من القارئ ،ويقوم بتصوير التقرير وأرشفته ،والتواصل مع الباحث إلجراء
•
التعديالت املطلوبة.
ً
يقوم الباحث بإجراء التعديالت املطلوبة ،ويسلم بعدها نسخة معدلة من الرسالة ،ومرفقا معها
•
النسخة التي عليها مالحظات القارئ للقبول والتسجيل.
يقوم املسجل بالتواصل مع القارئ لتدقيق التعديالت التي قام بها الباحث وإقرارها أو إعادتها للباحث
•
من جديد إن كانت هناك أي تعديالت إضافية.
حال تباين الرأي بين املشرف والقارئ على قضايا جوهرية يتم عقد لقاء بينهم برعاية النائب األكاديمي
•
لالتفاق على اإلخراج النهائي للرسالة.
يقوم املسجل بالتواصل مع الباحث لتحديد موعد مناقشة النتائج والتوصيات.
•
املستندات الالزمة :
تقرير القارئ.
•
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الدائرة
اسم اإلجراء

الشؤون األكاديمية
مناقشة النتائج والتوصيات

رقم اإلجراء

REG 020

الغاية :أن يقوم الباحث بمناقشة النتائج والتوصيات التي توصل إليها خالل دراسته وعرضها على جهات
االختصاص لالستفادة منها.
مجال التطبيق :أي باحث أنهى تعديالت الرسالة املطلوبة بعد قراءة القارئ للرسالة.
التعريفات:
مناقشة النتائج والتوصيات :هي إجراء عرض نتائج وتوصيات الدراسة من قبل الباحث قبل
•
املناقشة العلنية ،وتدعى الجهات ذات العالقة بموضوع الدراسة.
املسؤوليات:
الباحث.
•
املسجل.
•
القارئ.
•
الشئون األكاديمية.
•
خطوات العملية:
يقوم مدير الشؤون األكاديمية بالتوافق مع املشرف والباحث بتحديد موعد مناقشة النتائج
•
والتوصيات.
يقوم الباحث بتسليم مدير الشؤون األكاديمية نسخة إلكترونية من النتائج والتوصيات.
•
تقوم العالقات العامة واإلعالم بتصميم دعوة املناقشة وطباعتها وتسليمها للباحث لتوزيعها على
•
جهات االختصاص.
تقوم العالقات العامة واإلعالم بتعميم موعد مناقشة النتائج والتوصيات على موقع األكاديمية،
•
ً
ومواقع التواصل االجتماعي ،وعلى لوحات اإلعالنات الداخلية ،مرفقا معها نسخة إلكترونية.
تقوم العالقات العامة واإلعالم بتحميل النتائج والتوصيات نسخة  PDFعلى موقع األكاديمية إلطالع
•
الباحثين واملهتمين عليها قبل يوم مناقشة النتائج والتوصيات.
يقوم النائب األكاديمي أو مساعد الرئيس لشؤون البحث العلمي بإدارة جلسة املناقشة وكتابة
•
التقرير النهائي.
تقوم العالقات العامة بتوثيق وتغطية املناقشة ونشر خبر بذلك.
•
يقوم الباحث بتسليم نسختان نهائيتان من الرسالة للقبول والتسجيل.
•
املستندات الالزمة :
تقرير مناقشة النتائج والتوصيات.
•
ج
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الدائرة
اسم اإلجراء

الشؤون األكاديمية
مناقشة الرسالة

رقم اإلجراء

REG 021

الغاية :أن يقوم الباحث بمناقشة الرسالة.
مجال التطبيق :أي باحث أنهى مناقشة النتائج والتوصيات.
التعريفات:
مناقشة الرسالة :اإلجراء الذي يقوم به الباحث ملناقشة رسالته.
•
الدائرة املالية.
•
املسؤوليات:
املشرف.
•
الباحث.
•
العالقات العامة واإلعالم.
•
املسجل.
•
فريق التصوير.
•
املناقشين.
•
الشئون األكاديمية.
•
خطوات العملية:
• يقوم مجلس األكاديمية باعتماد توصية مجلس البحث العلمي بخصوص لجنة املناقشة.
• يقوم املسجل بإعداد كتب تنسيب أعضاء لجنة املناقشة والتواصل معهم لتسليمهم الرسالة ونموذج تقرير املناقش.
• يقوم املناقشين بقراءة الرسالة وتعبئة التقرير وإرساله للشؤون األكاديمية.
• يقوم الباحث بإتمام دفع كامل رسوم الرسالة.
• تقوم الدائرة املالية بتحصيل الرسوم من الباحث.
• يقوم مدير الشؤون األكاديمية بالتواصل مع جامعة األقص ى واملشرف واملناقشين لحجز موعد املناقشة.
• يقوم مدير الشؤون األكاديمية بإعالم لجنة املناقشة والباحث بموعد املناقشة بواسطة الرسائل النصية ( )SMSوتذكيرهم باملوعد
يوم املناقشة.
• يقوم مدير الشؤون األكاديمية بإعداد كتاب مخاطبة جامعة األقص ى لحجز قاعة املناقشة.
• يقوم مدير الشؤون األكاديمية بإعداد نتيجة الحكم على رسالة املاجستير.
• تقوم العالقات العامة بالتعاقد مع الباحث لإلشراف على رعاية حفل املناقشة وتصويره.
ً
• تقوم العالقات العامة بإعداد الدعوات الخاصة باملناقشة وفقا للنموذج املعتمد لدى األكاديمية.
• تقوم العالقات العامة بإعداد اللوحة الجلدية الخاصة باملناقشة ومسميات اللجنة ومستلزمات املناقشة.
• يقوم الباحث بتجهيز عرض تقديمي لرسالته لعرضها على لجنة املناقشة.
• تقوم العالقات العامة واإلعالم بتعميم موعد املناقشة على موقع األكاديمية ومواقع التواصل االجتماعي ولوحات األكاديمية.
• يقوم املشرف بترأس املناقشة وفتح املجال للمناقشين للمناقشة (نموذج املشرف).
• تقوم العالقات العامة واإلعالم بنشر خبر املناقشة.
• يقوم فريق التصوير بتسليم اسطوانة الفيديو والصور للعالقات العامة.
• تقوم العالقات العامة بنشر الفيديو على قناة األكاديمية واإلعالن عنه.
• يقوم مدير الشؤون األكاديمية بمخاطبة رئاسة األكاديمية لصرف مستحقات املشرف واملشرف اإلحصائي والقارئ واملناقشين.
• تقوم الدائرة املالية بتحصيل مستحقات رعاية حفل املناقشة من الباحث.
• تقوم الدائرة املالية بصرف املستحقات املالية للمشرف واملشرف اإلحصائي والقارئ واملناقشين وفريق التصوير.
املستندات الالزمة :
نموذج الدعوة الخاص باملناقشة.
•
تقرير املناقش (نموذج إدارة جلسة املناقشة من ِقبل املشرف).
•
ج
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الدائرة
اسم اإلجراء

الشؤون األكاديمية
إتمام إجراءات التخرج

رقم اإلجراء

REG 022

الغاية :أن يقوم الباحث بمناقشة الرسالة.
مجال التطبيق :أي باحث أنهى مناقشة النتائج والتوصيات.
التعريفات:
اجراء التخرج :هي اإلجراءات التي يقوم بها الباحث بالتعاون مع جهات العالقة باألكاديمية إلتمام
•
التخرج.
املسؤوليات:
الباحث.
•
املسجل.
•
املشرف.
•
املناقشين.
•
الدائرة املالية.
•
الشئون األكاديمية.
•
خطوات العملية:
يقوم الباحث باستالم نموذج إجراء التعديالت املطلوبة وتوقيعه من قبل لجنة املناقشة وتسليمه
•
للشؤون األكاديمية.
تقوم العالقات العامة بالتعاقد مع الباحث التمام اجراءات الطباعة والتجليد.
•
يقوم الباحث بتوقيع نموذج اإلقرار وإدراجه في الصفحة األولى قبل الغالف الداخلي لألطروحة.
•
يقوم املسجل بإعطاء الباحث صورة عن نتيجة الحكم على املناقشة لكي يتم وضعها في رسالة
•
املاجستير بعد صفحة الغالف الداخلي مباشرة ،وفي حال كانت لجنة املناقشة تتكون من مشرف
َ
واحد ومناقش ْين يتم تسليم  10نسخ مجلدة من الرسالة بمقاس ( 8/1أي  25×17سم) ،وعند وجود
ً
ً
مشرفين اثنين يتم تسليم  11نسخة ،على أن يكون عنوان الغالف مطابقا تماما للعنوان املعتمد في
نتيجة الحكم ،مع مراعاة أن تكون الطباعة على الوجهين.
يقوم الباحث بعمل نبذة مختصرة عن الرسالة في صفحة واحدة فقط باللغة العربية وأخرى
•
ّ
باإلنجليزية ،ومن ثم تسليمهما مطبوعتين وموقعتين من مشرفه.
يقوم الباحث بتسليم (أسطوانة س ي دي عدد  )7موزعة كالتالي:
•
 )3( oأسطوانات منسوخ عليهما النبذة املختصرة ورسالة املاجستير كاملة (.)Word + PDF
 )3( oأسطوانات منسوخ عليهم الرسالة كاملة ( )PDFفقط.
 )1( oأسطوانة تحتوي على فيديو املناقشة.
وملصق على كل األسطوانات غالف (ستيكر) مكتوب عليه اسم الباحث وعنوان رسالته وتخصصه
23

ً
(طباعة) على أن يتم نسخ املحتويات املذكورة حسب املواصفات املطلوبة للنسخة االلكترونية املوضحة
في نموذج املطابقة.
يقوم الباحث بتعبئة استبانة تقييم اإلشراف على رسائل املاجستير وتسليمها للقبول والتسجيل.
•
يقوم املسجل بالتوقيع على نموذج مطابقة النسخة اإللكترونية (األسطوانات) للنسخة الورقية بعد
•
التجليد.
يقوم الباحث بعمل مختصر الرسالة (بعدد  10نسخ) ،بحيث يضاف على واجهة البحث أسماء
•
أعضاء لجنة املناقشة ،وتاريخها ،يتبع بصفحة واحدة تعريف أكاديمي ومنهي للباحث ،ومن ثم
امللخص ،فالنتائج ،فالتوصيات.
يقوم املدير املالي بتحصيل مستحقات الطباعة والتجليد.
•
يقوم الباحث بتوقيع إقرار براءة الذمة من الجهات املعنية.
•
يقوم مدير القبول والتسجيل بعرض ملف الباحث على مجلس األكاديمية إلقرار التخرج.
•
يقوم املدير املالي بصرف املستحقات املالية لبرنامج إرادة مقابل الطباعة والتجليد.
•
املستندات الالزمة :
نموذج إجراء التعديالت.
•
نموذج اإلقرار.
•
نتيجة الحكم على أطروحة املاجستير.
•
نموذج النبذة املختصرة.
•
استبانة تقييم اإلشراف.
•
نموذج مطابقة النسخة اإللكترونية بالورقية.
•
نموذج براءة الذمة.
•
عقد بين العالقات العامة والباحث للطباعة والتجليد واالسطوانات.
•
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الدائرة
اسم اإلجراء

الشؤون األكاديمية
تخريج الباحثين

رقم اإلجراء

REG 023

الغاية :استخراج وثائق التخرج (كشوفات الدرجات – الشهادات) للطلبة الخريجين.
مجال التطبيق :أي باحث أتم جميع الساعات املطلوبة في الخطة الدراسية بنجاح.
التعريفات:
•
املسؤوليات:
الباحث.
•
املسجل.
•
مدير الشؤون األكاديمية.
•
لجنة التدقيق.
•
رئيس األكاديمية.
•
رئيس جامعة األقص ى.
•
مجلس األكاديمية.
•
خطوات العملية:
يقوم مجلس األكاديمية بإقرار تخريج الباحثين الذين أتموا كافة إجراءات التخرج.
•
يقوم مدير القبول والتسجيل باعتماد قرار مجلس األكاديمية بتخريج الباحثين والبدء في إعداد
•
الشهادات وكشوف الدرجات.
تقوم لجنة التدقيق بتدقيق الشهادات وكشوف الدرجات.
•
يقوم مدير القبول والتسجيل بتوقيع الشهادات ،ومن ثم رئيس األكاديمية ،ويتم إرسالها لرئاسة
•
جامعة األقص ى لتوقيعها.
يقوم املسجل بسحب صورة إلكترونية عن الشهادات وكشوف الدرجات املوقعة.
•
يقوم املسجل بإبالغ الباحثين بمراجعة القبول والتسجيل الستالم الشهادات بعد إتمام إجراءات
•
التخرج.
يقوم الباحث بتوقيع إقرار استالم الشهادات ،واستالمها.
•
املستندات الالزمة :
إقرار استالم الشهادات.
•
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الدائرة
اسم اإلجراء

القبول والتسجيل
عقد االمتحانات وإعالن النتائج

رقم اإلجراء

REG 024

الغاية :عقد االختبارات النهائية
مجال التطبيق :الطلبة املسجلين للمساقات الفصلية.
املسؤوليات:
مدير الشؤون األكاديمية.
•
النائب األكاديمي.
•
املحاضر.
•
خطوات العملية:
ً
بناء على اإلعالن املسبق لجدول االمتحانات ،يقوم مدير الشؤون األكاديمية بالتواصل مع املحاضرين
•
لتسليم نسخة عن االمتحان النهائي الخاص بمساقه.
يتسلم املحاضر ترويسة االمتحان من الشؤون األكاديمية.
•
يقوم املحاضر بتسليم مدير الشؤون األكاديمية االمتحان كنسخة ورقية ،وأخرى إلكترونية ،في مدة
•
أقصاها أسبوع قبل موعد االمتحان بما يضمن سرية االمتحان.
تقوم الشؤون األكاديمية بمراجعة أسئلة االمتحان وفي حالة إقرار االمتحان بما يتناسب مع مواصفات
•
الجودة يتم طباعته ،وفي حال حاجة االمتحان لبعض التحسينات يتم إعادته للمدرس إلجراء
التعديالت الالزمة.
تقوم الشؤون األكاديمية بتوزيع الطلبة على قاعات االمتحانات ،وتحديد املراقبين.
•
يتقدم الطلبة لالمتحان وفق التعليمات املرفقة.
•
يقوم املراقب باستالم االمتحان من الشؤون االكاديمية ويراقب على الطلبة وفق التعليمات املرفقة.
•
يقوم مدير الشؤون األكاديمية بالتواصل مع املحاضرين الستالم أوراق اإلجابة لتصحيحها.
•
يقوم املدرس بتصحيح االمتحان ورصد درجته عبر صفحة الخدمات االلكترونية واعتماد النتائج
•
خالل مدة أقصاها أسبوع من تاريخ انعقاد االمتحان.
يتم تسليم كافة األوراق واألبحاث وامللخصات وأوراق االمتحانات املتعلقة باملساق للشؤون األكاديمية
•
خالل مدة أقصاها أسبوع من اعالن النتائج.
يقوم النائب األكاديمي بمراجعة النتائج واعتمادها ،وتوجيهها لرئيس األكاديمية.
•
ً
يقوم رئيس األكاديمية باعتماد النتائج تمهيدا لنشرها عبر بوابة الطلبة االلكترونية.
•
يتم حفظ نسخة عن النتائج وأوراق اإلجابة في أرشيف الشؤون األكاديمية الخاص باالمتحانات.
•
املستندات الالزمة:
ترويسة االمتحانات.
•
تعليمات دخول االمتحان.
•
تعليمات خاصة باملراقب.
•
26
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الدائرة
اسم اإلجراء

القبول والتسجيل
تقديم طلب مراجعة امتحان

رقم اإلجراء

REG 025

الغاية :مراجعة درجة مساق.
مجال التطبيق :الطلبة املتقدمين بطلبات ملراجعة درجة املساق.
املسؤوليات:
الباحث
•
مدير الشؤون األكاديمية.
•
النائب األكاديمي.
•
املحاضر.
•
خطوات العملية:
يقوم الباحث بتقديم طلب مراجعة للمساق الذي يرغب بمراجعة درجته وفق النموذج املرفق لدى
•
القبول والتسجيل ،وذلك بعد اإلعالن عن نتيجة املساق وفي فترة أقصاها اسبوعان من إعالنها.
ً
يقوم مدير القبول والتسجيل بتحضير طلبات املراجعة وارفاق أوراق اإلجابة ومتعلقات املساق تمهيدا
•
ملراجعتها من قبل مدرس املساق.
يقوم مدير القبول والتسجيل وبعد انتهاء فترة تقديم الطلبات ،بالتواصل مع املحاضرين املعنيين
•
ملراجعة األكاديمية لتدقيق طلبات املراجعة واعتماد توصياتهم بالخصوص.
يقوم النائب األكاديمي بمراجعة الطلبات واعتمادها ،وتوجيهها لرئيس األكاديمية.
•
ً
يقوم رئيس األكاديمية باعتماد الطلبات تمهيدا لنشرها عبر بوابة الطلبة االلكترونية.
•
ً
يقوم مدير القبول والتسجيل باعتماد تعديل الدرجة وفقا لقرار رئيس األكاديمية.
•
ً
يقوم مدير القبول والتسجيل بإرسال كشف بالطلبة الذين لم يستحقوا تعديال في درجاتهم لخصم
•
رسوم طلبات املراجعة للدائرة املالية.
•

تقوم الدائرة املالية بخصم الرسوم املستحقة من أرصدة الطلبة.

املستندات الالزمة:
نموذج طلب مراجعة.
•
أوراق اإلجابة ومتعلقات املساق للطلبة املتقدمين.
•
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الدائرة

القبول والتسجيل

اسم اإلجراء

التعاقد مع محاضر

رقم اإلجراء

REG 026

الغاية :التعاقد مع محاضر لتدريس مساق دراس ي خالل فصل ما.
مجال التطبيق :املحاضرين ذوي االختصاص.
املسؤوليات:
مدير الشؤون األكاديمية.
•
النائب األكاديمي.
•
النائب اإلداري.
•
املحاضر.
•
خطوات العملية:
يقوم مدير الشؤون األكاديمية بتحديد املساقات الفصلية املطروحة ،ومن ثم عرضها على النائب
•
األكاديمي ،ومن ثم اعتمادها من رئيس األكاديمية.
تقوم الشؤون األكاديمية بواسطة العالقات العامة ،باإلعالن عن حاجتها لشغل شواغر املحاضرين
•
حسب املساقات الفصلية املطروحة ،للمساقات التي ال يتوفر لها محاضرين مفرغين.
يقوم النائب األكاديمي بالتواصل مع الشؤون األكاديمية بجامعة األقص ى لتنسيب املحاضرين.
•
يتقدم املهتمين بشغل الوظائف املعلن عنها بطلبات إلكترونية على موقع األكاديمية اإللكتروني.
•
تقوم الشؤون األكاديمية بالتواصل مع املتقدمين وعقد املقابالت الختيار املؤهلين.
•
يقوم النائب اإلداري بتجهيز العقد لتوقيعه والبدء بالعمل بموجبه.
•
املستندات الالزمة:
عقد املحاضر.
•
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الدائرة
اسم اإلجراء

القبول والتسجيل
تنفيذ منحة التفوق واالمتياز

رقم اإلجراء

REG 027

الغاية :منح الطالب الحاصل على األول في مساقه على منحة دراسية تغطي رسوم ذلك املساق.
مجال التطبيق :جميع الطلبة الحاصلين على املرتبة األولى في املساقات الفصلية.
املسؤوليات:
مدير القبول والتسجيل.
•
النائب األكاديمي.
•
رئيس األكاديمية.
•
املدير املالي.
•
خطوات العملية:
يقوم مدير القبول والتسجيل برفع كتاب بأسماء الطلبة الحاصلين على منحة التفوق العتمادها من
•
قبل النائب األكاديمي ،ومن ثم اعتمادها من قبل رئيس األكاديمية.
تقوم الشؤون األكاديمية بالتحضير لحفل املتفوقين ،باإلعالن عنه ،وإبالغ الطلبة املتوقع حصولهم
•
على املنحة لحضور االحتفال.
يقوم القبول والتسجيل بإعداد شهادات للطلبة الحاصلين على منحة التفوق ،وكذلك منحة االمتياز
•
لتوزيعها عليهم.
يقوم املدير املالي بتنفيذ منحة التفوق وإيداع أرصدتها في حسابات الطلبة املتفوقين.
•
ينشر القبول والتسجيل قائمة بأسماء الطلبة الحاصلين على منحة التفوق واالمتياز على لوحة
•
اإلعالنات وفي وسائل التواصل والنشر املختلفة.
املستندات الالزمة:
 عقد املحاضر.
************
****
**

29




30

