
 م2018( لسنة 26تابع: قرار الرئيس األعلى للجامعة رقم )
 السياسةرقم  01-ق.ت

 دليل سياسات القبول والتسجيل
 بدء العمل بالسياسةتاريخ  12/08/2018 

 الموضوع تاريخ آخر مراجعة 15/04/2018
 تاريخ المراجعة القادم 01/09/2021 عمادة القبول والتسجيل

 المشارك لشؤون الطلبةالنائب : مسؤولالمكتب ال رقم الصفحة 1 من 1
 

  والتسجيــل القبول عمادة. 1

 نظرة عامة

 .والتسجيل القبول عمادة ومسؤوليات بمهام التعريف

 قالتطبي مجال

 . الجامعة في البكالوريوس مرحلة في ميةيعلتال البرامج جميع على تطبق

 األهداف

 . عملها ةوكيفي والتسجيل القبول بعمادة المناطة المختلفة والوظائف المهام وصف

 السياسة

كذلك عن ، والجامعة في الطلبة جميع قيدو بتسجيل المتعلقة والوظائف المهام كافة عن مسؤولة والتسجيل القبول عمادة .1

 .إجراءات قبول طلبة مرحلة البكالوريوس

 لجامعة.ل عمادة القبول والتسجيل عميدمصطلح عمادة القبول والتسجيل يستخدم في هذه السياسة للداللة على مكتب  .2

 الةرس وتحقيق إلنجاح األكاديمية الخدمات من واسعة مجموعة إنجازو وإدارة تنظيم عن مسؤولة والتسجيل القبول عمادة .3

 .الجامعة

 الكليةو ةاألكاديمي والكليات الجامعة إدارة مع بالتنسيق خدماتها تقديمو العمادة بإدارة عمادة القبول والتسجيل عميد يقوم .4

 .االخرى اإلدارية الوحداتو العليا الدراسات وكلية الجامعية

 

 
 



 م2018( لسنة 72تابع: قرار مدير الجامعة رقم )
 رقم السياسة المرتبطة 01-ق.ت

 دليل إجراءات القبول والتسجيل
 تاريخ بدء العمل باإلجراءات 12/08/2018 

 الموضوع تاريخ آخر مراجعة 15/04/2018
 تاريخ المراجعة القادم 01/09/2021 عمادة القبول والتسجيل

 النائب المشارك لشؤون الطلبة: مسؤولالمكتب ال رقم الصفحة 1من  1

 

  والتسجيل القبول عمادة – (1إجراءات السياسة رقم )

 والتسجيل القبول عمادة ومهام دور( 1
 متابعةب الخاصةوالسياسات واإلجراءات  واللوائح القرارات وتطبيق وإدارة تنظيم عن مسؤولة والتسجيل القبول عمادة تُعد

 مالبأع الصلة ذات األكاديمية أو منها اإلدارية سواء الجهات من عدد بين تعاون من ذلك يقتضيه وما العلمية الطلبة مسيرة

 :يلي ما تشمل والتي والتسجيل القبول

 .الطلبة قبول -أ

 .الطلبة تسجيل -ب

 .الطلبةقيد  -ج

 .الطلبة نتائج متابعة -د

 .للطلبة األكاديمية األوضاع ومتابعة تقييم -ه

 .العلمية الدرجات ومنح التدقيق -و

 .الجامعي التقويم إعداد -ز

 .للطلبة الدراسية السجالت ومتابعة رصد -ح

 .الطلبة وطعون تظلمات متابعة -ط

 .الطلبة حسابات ومتابعة إدارة -ي

 .الطلبة معلومات نظام وتحديث إدارة -ك

 .االمتحانات ومواعيد الدراسية الجداول إعالنو إعداد -ل

 السياسات واإلجراءاتدليل  أهداف (2
 :إلىهذا الدليل يهدف 

 زيهن بشكل إنجازها يتم المهام جميع أن من للتأكد الجامعة في والتسجيل القبول عمادة لعمل المنظمة األطر تحديد -أ

 ةاألكاديمي البرامج مع تتالءم التي الجامعة وتوقعات معاييراألكاديمية والنزاهة  مع يتوافق بما وحديث وفعال

 .للجامعة التعليمية والرسالة

يين الحال والطلبة والكليات العمادة لموظفي والتسجيل القبول إجراءاتسياسات و حول الالزمة اإلرشادات تقديم -ب

 .والسابقين والمحتملين

 .موثوق نحو على المطلوبة بالدقة واإلجراءات السياسات تطبيق من والموظفين الكليات تمكين -ج

 .فعال بشكل الجامعة مع والتسجيل بالقبول المتعلقة شؤونهم وإدارة فهم من الطلبة جميع تمكين -د

 من نالمهتمي لألشخاص والتسجيل القبول بعمادة المتعلقة الجامعة وإجراءات بسياسات الخاصة المعلومات تقديم -ه

 .جهات خارجية

 الدليل استخدام (3
 هذهب المتعلقة واألمور االستفسارات جميع اإليه توّجه ثم ومن الدليل، هذا في المرجع هي عمادة القبول والتسجيل -أ

 . اإلجراءات

 السياسات مع المتوافق التطبيق وضمان لتسهيل العامة األطر تحديد عن مسؤولة عمادة القبول والتسجيل -ب

 . واإلجراءات

 ويرهاتط اقتراح وكذلك الدليل بهذا المتعلقة واإلجراءات السياسات تطبيق عنة مسؤول والتسجيلعمادة القبول  -ج

 كما، بعد الحصول على الموافقات الالزمةوذلك بالتنسيق مع الكليات و المتغيرات مع يتالءم بما مستقبالا  وتحديثها

 .واإلجراءات السياسات هذه مع تتوافق ال التي الحاالتعن  بالغاإلب قومت

 لعمادة القبول والتسجي إلى عليه التعديل أو الحذف أو لإلضافة مقترح تقديم هذا الدليل مستخدمي من ألي يجوز -د

 .المتبعة لإلجراءات وفقاا  ذلكو خطياا 

 التطبيق يزح لتأخذ التوصيات وتقديم هذا الدليل في المقترحة التعديالت مراجعة عن عمادة القبول والتسجيل مسؤولة -ه

 . األصول حسب

 .حينها في تعديالت أية عن واإلعالن الجامعة، موقع على هذا الدليل بإعالنتقوم عمادة القبول والتسجيل  -و
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