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تنفيذ سياسة اجلامعة بالقبول والتنسيق مع كليات اجلامعة ملرحلة القبول من
حيث األعداد والشروط املطلوبة لكل كلية مبا يتفق وسياسة اجلامعة.
حتقيق مبدأ العدالة يف إجراءات قبول الطالب والطالبات .
اعداد دليل القبول ومتابعة ما يستجد من ختصصات جديدة.
ارسال دليل القبول للكليات وادارة الرتبية والتعليم يف احملافظات .
اعداد النشرات اخلاصة بالقبول .
تقديم معلومات كافيه عن الكليات واألقسام والتخصصات اليت تقدمها اجلامعة
للمتقدمني .
إعالن مواعيد القبول يف اجلامعة وآلياته على موقع اجلامعة االلكرتوني
والصحف احمللية .
تبسيط اإلجراءات والشروط االزمة توافرها عن طريق املوقع اإللكرتوني
للجامعة .
اعداد السياسات العامة جلميع الدرجات العلمية قبل بدء القبول .
قبول الطالب املستجدين .
متابعة عملية القبول اإللكرتوني ونتيجة القبول النهائية وإدخال بيانات الطالب
يف النظام األكادميي.
متابعة وحل مشاكل الطالب املقبولني.
تنظيم إجراءات قبول الطالب والطالبات غري السعوديني من طالب املنح حسب
املنح املخصصة.
تنظيم إجراءات قبول الطالب املتميزين من غري السعوديني.
قبول املرشحني من وزارة الرتبية والتعليم ومؤسسات الدولة إلكمال دراستهم
باجلامعة حسب الضوابط املنظمة للمرشحني.
قبول الطالب الزائرين من اجلامعات األخرى للدراسة جبامعة بيشة.
تنفيذ االنسحاب من القبول للطالب املقبولني الذين ينسحبون يف بداية الدراسة.
الرد على إمييالت الطالب واستفساراتهم من خالل موقع العمادة.
التواصل مع مدارس الثانوية واستقبال طالب املدارس.
تزويد الطلبة بالرقم اجلامعي والبطاقة اجلامعية اليت تستخدم داخل احلرم
اجلامعي لتكون مرجعاً سهالُ لتعامالتهم يف النظام اإللكرتوني أو اخلدمات
املساندة .
استقبال املعامالت الواردة لقسم القبول واعداد الرد ملا يتطلب .
تعديل االمساء للطالب والطالبات املقيدين اليت يرد بها خطاب من االحوال
املدنية .

قسم املنح الدراسية






اإلعالن عن مواعيد التسجيل يف املنح اخلارجية والداخلية.
استقبال طلبات املنح والرفع بها للوزارة.
صرف ارقام جامعية للطالب الذين حصلوا على موافقة بعد موافقة العميد.
التواصل مع الوزارة مبا خيص املنح.
متابعة طالب املنح يف إدارة شؤونهم.

قسم املكافأت والبطاقات اجلامعية














اصدار بطاقة صراف آلي للطالب املستجدين واحملولني من خارج اجلامعة.
متابعة طلبات ( بدل فاقد وكلمة السر والتنشيط).
احتساب املكافآت الشهرية والرفع باملبلغ املطلوب بعد صرف مكافأة الشهر السابق
مباشرة.
إصدار الشيك الشهري ملكافآت الطالب وصندوق الطالب.
بث املكافآت وإغالقها وطباعاتها نهاية كل شهر.
بث مكافأة الطالب الزائرين بعد عودة الطالب من اجلامعات الذي درسوا بها.
متابعة طلب تنشيط البطاقات وتفعيلها.
متابعة أمر الدفع بالتنسيق مع املالية يف احلصول عليه من وزارة املالية.
متابعة كشف احلساب اخلاص مبكافآت الطالب بالتنسيق مع البنك للتأكد من
وصول التحيل للحساب.
اعتماد الصور الشخصية اخلاصة بالطالب املستجدين واحلاليني.
طباعة البطاقات اجلامعية بعد االنتهاء من القبول مباشرة وتسليمها للكليات.
اصدار بطاقة بدل فاقد بعد استالم صورة عن اإلعالن وفق االلية املتبعة.
استالم البطاقة من اخلرجني.

قسم التخصيص والتحويل






ختصيص طالب السنة االولي طبقا ملعدالتهم يف الكليات املناظرة.
تقديم االعالنات الكافية عن االقسام املتاح بها التحويل اخلارجي واملعدالت
املطلوبة .
متابعة ادخال طلبات التحويل اخلارجي على البوابة االلكرتونية .
استقبال طلبات التحويل اخلارجي وفرزها حسب املعايري املعلن عنها لكل قسم .
اعتماد وتثبيت حتويل من تنطبق عليه شروط التحويل اخلارجي.
طباعة افادة قبول التحويل وابالغ الطلبة احملولني .

قسم التسجيل واجلداول














متابعة إعداد اجلداول الدراسية لكل فصل دراسي وجلميع كليات اجلامعة.
إجراء عملية التسجيل التجرييب جلميع الكليات بهدف التحقق من عدم وجود أخطاء
يف التسجيل التجرييب.
التواصل مع الكليات املختلفة إلبالغها مبا يظهر من مشاكل يف التسجيل التجرييب
من تعارضات بني املقررات
أو لوجود شعب متضخمة حيث يتوجب إجراء عملية فتح شعب جديدة أو إغالق
الشعب اليت مل تكتمل بها النسبة املطلوبة.
إجراء التسجيل النهائي على النظام األساسي للطلبة وذلك بعد انتهاء فرتة
االختبارات النهائية وقفل الفصل الدراسي وحساب معدالت جلميع الطلبة .
حل مجيع املشاكل اليت تظهر خالل التسجيل النهائي وكذلك املشاكل اليت تظهر
خالل فرتة معاجلة التسجيل للطلبة وذلك بعد تنفيذ التسجيل النهائي على النظام
األساسي .
التسجيل للطلبة الزائرين مع بداية كل فصل دراسي سواء الداخلي واخلارجي
وكذلك الفصل الصيفي .
إعداد جداول االختبارات النهائية وقوائم التعار يف االختبارات للطالب والطالبات
والتنسيق مع الكليات بشأن معاجلة ذلك التعار .
إلغاء الشعب اليت يقل عدد املسجلني بها عن احلد املسموح به لفتح الشعب.
دمج الشعب وإلغاء بعض الشعب بناءاً على طلب بعض الكليات حسب تضخم وسعة
الشعب.
إعداد التقويم الدراسي املقرتح للعام القادم.
ربـط أعضاء هيئة التدريس باملقررات الدراسية التابعة هلم وذلك حسب ما يرد من
الكليات.
عقد دورات ختصصية فيما خيص التسجيل ملوظفـي الكليـات املختصني بأمـور
التسجيـل .

قسم اخلطط الدراسية واملعادالت والربامج
 دراسة اخلطط املستحدثة من الكليات واألقسام املعنية وإبداء مالحظات العمادة
عليها من النواحي الفنية واألكادميية وإرسال هذه املالحظات إىل اللجنة الدائمة
للخطط واملناهج.
 اعتماد اخلطط الدراسية اجلديدة ومعاجلتها وتعديل اخلطط اليت سبق إدخاهلا يف
النظام األكادميي و كذلك إدخال املقررات اجلديدة والتعديل على املقررات واليت
سبق إدخاهلا يف النظام األكادميي من قبل
 تنفيذ املعادالت املرسلة من األقسام العلمية الداخلية واخلارجية.

قسم التوثيق واخلرجيني





طباعة السجالت األكادميية ووثائق التخرج للخرجيني
طباعة السجالت األكادميية ووثائق التخرج بدل فاقد وفق االلية املتبعة.
طباعة الوثائق الرمسية الغري متوفرة على البوابة.
التنسيق يف طلب وثائق خترج وسجالت أكادميية.

قسم إدارة النظام األكادميي

 فتح الصالحيات واغالقها حسب توجيهات العميد.
 تنفيذ العمليات اليت تكون علي مستوي اجلامعة للحركات اجلماعية واآللية (
اغالق الفصل ‘ تفعيل الفصل).
 اصدار اإلحصاءات املطلوبة.

قسم الدعم الفين







متابعة النظام االكادميي وتقديم الدعم املطلوب وإعداد الربامج التطويرية اخلاصة
مبهام وحدات العمادة بالتنسيق مع مركز تقنية املعلومات ومتابعة أجهزة احلاسب
اآللي واألجهزة التقنية داخل العمادة والعمل على حتديثها وصيانتها  ،وحتديث
موقع العمادة على شبكة االنرتنت .
حل اإلشكاالت الواردة يف النظام وتقاريره .
اإلجـابــة عـن استفـســارات الكليــات .
متابعة أعمال الشؤون التقنية للعمادة مع اجلهات ذات العالقة داخل اجلامعة
وخارجها.

قسم الشؤون األكادميية








طباعة السجالت األكادميية .
املعادالت (الداخلية  ،اخلارجية  ،للطالب الزائرين) .
إصدار إفادة بعدد الساعات اجملتازة .
اعتماد االعتذارات املقدمة عن طريق البوابة (اعتذار عن فصل ،اعتذار عن مقرر) .
إعداد وطباعة كشوف رصد الدرجات وكشوف االستالم والتسليم وتوزيعها
على الكليات .
تنفيذ ومتابعة الفرص االستثنائية والتسجيل املشروط .
اعتماد تنفيذ رغبات الطالب األكادميية من إعادة القيد وحتويل وتأجيل .

قسم التدريب والتطوير









تطوير مهارات و طبيعة و إجراءات العمل داخل العمادة باستخدام التقنيات
احلديثة.
التنسيق مع اجلهات الداخلية و اخلارجية وتزويدهم باإلحصائيات األكادميية
والبيانات واملعلومات
الالزمة واملتعلقة باهليئة الوطنية لالعتماد و التقويم األكادميي.
دارسة وتنفيذ اخلطط االسرتاتيجية اخلاصة بالعمادة.
تقديم التسهيالت الالزمة لتطبيق اجلودة.
إعداد التقارير لتحديد مستويات األداء يف استخدام التقنيات احلديثة.
تطوير اخلدمات اإللكرتونية االكادميية.
عقد دورات ملنسوبي العمادة بصفة مستمرة للتدريب علي النظام االكادميي
وحتديثاته.

قسم الدراسات واألحصاء
 تزويد اجلهات املعنية سواء داخل اجلامعة أو خارجها باإلحصائيات واألعداد
املتعلقة بطالب وطالبات اجلامعة وتعبئة النماذج اخلاصة بهذه اإلحصائيات.
 إعداد الدراسات واالحصائيات عن الطالب والطالبات من حيث التخرج واإليقاف
واالعتذار واالجتياز وسريه يف اجلامعة ملتابعة الطالب اكادمييا حسب طلب
اجلهات املعنية.

 قسم اإلعالم والعالقات العامة
 التواصل مع الصحافة والنشر بالتنسيق مع إدارة العالقات العامة واإلعالم
باجلامعة ومتابعة تأمني األدلة اإلرشادية للتعريف باجلامعة والعمادة والوحدات
اليت ختدم طالب اجلامعة ومراجعيها  ،واالهتمام مبراجعي العمادة وخصوصاً
ذوي االحتياجات اخلاصة والتغطية اإلعالمية ألهم أحداث العمادة واستقبال
زائري العمادة .
 نشر االخبار اخلاصة بالعمادة من خالل املوقع االخباري للجامعة .
 التواصل مع الطالب والطالبات من خالل تويرت العمادة والرد على استفساراتهم.

قسم اإلرشاد األكادميي
 تهدف وحدة اإلرشاد األكادميي بالعمادة إىل حتديد مهام املرشد األكادميي
بها مبا حيققُ أهداف وطموحات اجلامعة يف االرتقاء باملستوى الطالبي

والتدريسي بها؛ من أجل ذلك ،فقد وضعت مهامَّ حمدَّدةً لدور املرشد
األكادميي حتى يضطلع بالدور املنوط به ،ومبا خيدم العملية التعليمية
كلها ،وذلك من خالل:
 ـ التعريف بنظم اجلامعة ولوائحها؛ خاصة الئحة الدراسة واالختبارات
للمرحلة اجلامعية.
 ـ العمل على تذليل العقبات ،واملشكالت اليت قد تواجه الطالب ،ومساعدتهم يف
التأقلم مع ختصصاتهم املختلفة بكليات اجلامعة ،وتعريف الطالب باملعدل
الرتاكمي ،وبيان أسباب ارتفاعه واخنفاضه.
 ـ توضيح أفضل طرق املذاكرة ،واالستعانة بالدراسات العلمية ،والعمل على
رعاية الطالب املوهوبني وصقلهم وحفزهم ملزيد من التقدم والطموح،
والعناية بطالب املنح الدراسية ،واالهتمام بشؤونهم ومشكالتهم اليت قد
تواجههم يف البالد املبتعثني إليها ،والتعريف مبعايري اجلودة وحث الطالب
على االلتزام بها.
 ـ حث الطالب علي ربط العلم بالعمل ،وجعل األستاذ قدوة صاحلة للطالب
علميا وسلوكيا ،ومتابعة حالة اجملموعات اليت يشرف عليها املرشد
األكادميي من خالل النظام اجلامعي الشامل ،والتعرف على املشاكل اليت
قد تشكل ظاهرة لدى الطالب والعمل على مواجهتها وحلها مبا خيدم البيئة
واجملتمع.
 تهيئة الطالب ـ خاصة املتخرِّجني ـ ملا حتتاجه سوق العمل وتعريفهم
بالوظائف وأماكنها ،وكيفية االلتحاق بها ،والعمل على تنمية الوعي
الثقايف واملعريف للطالب ،وحتويل احلاالت الطالبية إىل املرشد األكادميي يف
الكلية والتنسيق معه بشأنها أو التوصية برفعها جلهات االختصاص.
 ـ التنسيق مع مكتب اإلرشاد األكادميي يف الكلية إلجناز املهام املوكلة إليه،
وإعداد تقرير نهاية الفصل الدراسي يتضمن ما مت إجنازه ومقرتحات
التطوير ،وتقدميه لرئيس جلنة اإلرشاد األكادميي يف الكلية (عميد الكلية).

