
األهداف

الـسجــل
الـمـهاري

الـتعـريـف
القبول  عمادة  من  إصدارها  ويتم  الجامعة،  قبل  من  معتمدة  رسمية  وثيقة  هو  المهاري  السجل 

التطوعية،  واألعمال  العمل،  وورش  النقاش،  وحلق  التدريبية،  الدورات  كافة  ترصد  حيث  والتسجيل، 

والتدريب العملي، والتشغيل الذاتي، والجوائز، واالبتكارات العلمية، وبراءات االختراع، التي اكتسبها أو 

قام بها الطالب/الطالبة خالل فترة دراسته بالجامعة.

يسهم السجل المهاري في تحسين فرص منح الطالب/الطالبات على الوظائف المناسبة لهم 

بعد التخرج، وذلك من خالل تقديم وثيقة رسمية (السجل المهاري) تثبت قدراتهم ومهاراتهم 

في المجاالت الغير أكاديمية مما يدعم فرصهم التنافسية على الفرص الوظيفية.

مــا أهمية السجل المهاري

والشخصية  المهنية  المهارات  توضح  للطالب/الطالبة  رسمية  وثيقة  تقديم 
المكتسبة خالل المرحلة الدراسية الجامعية.

توثيق مشاركات وجهود وتفاعل الطالب/الطالبة مع الحياة الجامعية بما فيها 
من أنشطة غير أكاديمية.

تحفيز الطالب/الطالبة لالهتمام ببناء مهاراتهم المهنية والعامة والتطوعية 
واالجتماعية.

إبراز جهود الطالب/الطالبة في تأهيل ذاته في المجاالت الغير أكاديمية.

تحسين مخرجات الجامعة من خالل دعم وإثراء السيرة الذاتية للطالب والطالبات.
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المجاالت

مهارات الحاسب اآللي
األساسية والتخصصية

يرصــد الســجــل الـمــهــاري المــهارات 
المهنية والعامة والشخصية التي حصل 
عليها الطالب / الطالبـــة داخل الجامعة 

في المجاالت الرئيسية اآلتية:

الدورات التدريبية
المهنية التخصصية

مهارات تطوير الذات
وبناء الشخصية

مهارات التأهيل المهني
والتشغيل الطالبي

المشاركة في العمل
التطوعي وخدمة المجتمع

المشاركة في
األنشطة الطالبية

الجوائز واالبتكارات العلميةمهارات القيادة الطالبية
وبراءات االختراع

الدورات التدريبية األخرى
التي حصل عليها الطالب
داخل الجامعة وخارجها



شروط التسجيل

لتسجيل المشاركة في األنشطة الطالبية

- عضو في النشاط يسجل في المستوى األساسي

- قائد في النشاط يسجل في المستوى المتقدم

الجوائز واالبتكارات العلمية وبراءات االختراع

أن يحصل عليها الطالب/الطالبة من جهة

داخل الجامعة أو خارجها في أحد المجاالت

سواء على المستوى المحلي أو االقليمي

أو العالمي.

مهارات الحاسب اآللي األساسية والتخصصية

أال تقل عن 10 ساعات في المستوى األساسي

30 ساعة فأكثر في المستوى المتقدم.

مهارات التأهيل المهني والميداني

أال تقل عن 60 ساعة في المستوى األساسي

120 ساعة فأكثر في المستوى المتقدم.

مهارات تطوير الذات وبناء الشخصية

أال تقل عن 15 ساعة في المستوى األساسي

45 ساعة فأكثر في المستوى المتقدم.

الدورات التدريبية األخرى التي حصل عليها

من جهة داخل الجامعة أو خارجها

أال تقل عن 10 ساعات في المستوى األساسي

30 ساعة فأكثر في المستوى المتقدم.

الدورات التدريبية المهنية التخصصية

أال تقل عن 10 ساعات في المستوى األساسي

30 ساعة فأكثر في المستوى المتقدم.

مهارات القيادة الطالبية

أن يكون قد تولى دفة القيادة في المجاالت اآلتية:

- رئاسة أو عضوية المجالس االستشارية الطالبية.

- رئاسة األندية الطالبية.

- عضوية لجان الحقوق الطالبية.

- عضوية مجلس إدارة صندوق الطالب.

- مقرر األنشطة الطالبية.

- رئاسة الفرق التطوعية والخاصة بخدمة المجتمع.

- مهمة قيادية مكلف بها داخل الجامعة.

المشاركات في العمل التطوعي وخدمة المجتمع

أال تقل عن 20 ساعة في المستوى األساسي

40 ساعة فأكثر في المستوى المتقدم،

سواء كانت متواصلة أو متفرقة على أن تكون

الشهادة موثقة من الجهة المنظمة.



الضوابط

آلية تسجيل ومراجعة
واعتماد المهارات والدورات

أن يكون الطالب/الطالبة 

من طلبة الجامعة.

استيفاء شروط التسجيل 

في كل مجال من 

مجاالت السجل المهاري.

للطالب/ــــة  يمكن  ال 

التعديل أو اإلضافة أو 

الحـــذف في ســـجله 

المهاري بعد اعتماده 

الســـجل  وحـــدة  من 

إال  بالعمادة  المهاري 

عمادة  مراجعـــة  بعد 

شؤون الطالب.

لـــن يتـــم اعتمـــاد 

الســـجل  بيانـــات 

المدخلة  المهاري 

الطالب/ـة  قبل  من 

مراجعـــة  بعـــد  إال 

الســـجل  وحـــدة 

بعمادة  المهـــاري 

شؤون الطالب.

العتماد البيانات المدخلة من 

قبل الطالب/ـة، يجب أن تكون 

ضمن  المدرجة  الشـــهادات 

معتمدة  المهاري  الســـجل 

ومختومة مـــن الجهة التي 

الجامعة.  داخل  من  أصدرتها 

وســـتقوم وحـــدة الســـجل 

بالتحقق  بالعمادة  المهاري 

من صحتها.

بوابة  إلى  الدخول  تسجيل   

القبول والتسجيل اإللكترونية لجامعة 

المستخدم  اسم  باستخدام  بيشة 

اختيار  ثم  به،  الخاصة  السر  وكلمة 

أيقونة السجل المهاري.

االطالع على الصفحة التعريفية   

االختيارية عن السجل المهاري.

الشروط  صفحة  على  االطالع   

والضوابـــط ثم ينقر علـــى "موافق" 

لالستمرار.

الســـجل  على  الدخول  بعـــد   

المهـــاري يقوم الطالب/ــــة بإدخال 

والـــدورات  المهـــارات  ومراجعـــة 

في  والشـــخصية  والعامة  المهنية 

الحقول المناســـبة لها وإن لم يوجد 

ففي حقل (أخرى).

مراجعـــة المرشـــد األكاديمـــي بالكليـــة    

لمراجعـــة البيانات المدخلة، وإضافـــة أي خبرة غير 

مسجلة.

  يقوم وكيل الكلية للشـــؤون التعليمية 

بكليته  الطالبية  األنشطة  المشرف على  بصفته 

بالتدقيق والتحقق من البيانات المدخلة.

بعـــد التدقيق والتحقق من قبل وكيل/ــــة   

الكليـــة للشـــؤون التعليمية تقوم وحدة الســـجل 

المهاري بعمادة شـــؤون الطالب باعتماد المهارات 

المضافة  والشـــخصية  والعامة  المهنية  والدورات 

للسجل المهاري للطالب/الطالبة.

المهاري  السجل  للطالب/ــــة طباعة  يمكن   

من البوابة اإللكترونية موقعـــًا ومختومًا من قبل 

عمادة القبول والتسجيل بشكل إلكتروني.
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