
  

 وحدة التسجيل وشؤون الطالبات

لعملية التعليمية والتواصل مع شؤون الطالبات من الركائز الداعمة ل التسجيلتعتبر وحدة   
تهن للعيش في بيئة ومساعدإجراءات الطالبات بتسهيل الوحدة  تقومو ،الطالبات وحل مشاكلهن

  .الجامعةالكلية وتتطلبه عملية التطوير لتحقيق أهداف ما كلَّ  وداعمةٍ محفزة 

حتى تلتزم  للكلية والجامعة ات بالقوانين واللوائح التنظيميةتعريف الطالبكما تعمل الوحدة على   
، األكاديمي للطالبة ة على الوضعوما يترتب من المخالف األنظمةتلك  من تخالف بها ومعرفة

ولجنة مثل لجنة الحقوق الطالبية  ؛معرفة الطالبة للجان التي تخدمها في حياتها الجامعية وكذلك
   .القضايا الطالبية

   



 الرؤية:

بكافة شؤون الطالبات وفق  والعناية اإللكترونيفي تقديم خدمات التسجيل التميز 
  الجودة.معايير 

  الرسالة:

تى تحقيق منظومة إلكترونية متكاملة لتقديم أفضل الخدمات للطالبات منذ قبولهن وح
  .الكليةتخرجهن وتحقيقاً لرؤية 

  األهداف:

 وأعضاء هيئة التدريس.تقديم أفضل الخدمات للطالبات  -1
 .ير خدمات التسجيل وشؤون الطالباتتطو -2
 تحسين مستوى الوعي لدى الطالبات. -3
 المقدم للطالبات.كاديمي األاالرتقاء باإلرشاد  -4
من خالل لجنة القضايا  األكاديميةالعمل على حل جميع قضايا الطالبات  -5

 .الطالبية
 بحقوقهن وواجباتهن الجامعية.الطالبات  تبصير -6

  مهام الوحدة:

 .متابعة عقد اللجان التي تتبع الوحدة وفق خطة فصلية معلنة  
  جديد وبدل فاقد(إصدار البطاقات الجامعية للطالبات(.  
  استخدامهاتعليمات وتعريف الطالبات تسليم بطاقات الصراف. 
 عن طريق البوابة اإللكترونية للجامعة. الباتتقديم خدمات التسجيل للط 
 .تنظيم عملية الحذف واإلضافة  
 اإللكترونيالنظام  في إعداد الجداول الدراسية لكل فصل دراسي .  

 .حل المشكالت التي تواجه الطلبة أثناء عملية التسجيل والتعارضات  

 .تدقيق الخطط الدراسية لجميع الطلبة المتوقع تخرجهم  

 الدراسية ونتائجهم بالطلبة المتعلقة والمعلومات اإلحصائيات إعداد.  
 الشرف مرتبة على الحاصالت الطالبات بأسماء قوائم إعداد.  
 الكلية بطالبات الخاصة الدورية واإلحصائيات التقارير إعداد.  
 المعدل واحتساب الدرجات رصد اكتمال بعد الدراسي الفصل أعمال إنهاء 

  .التراكمي
 . عمل نماذج االنسحاب  



 من الطالباترغب تر شهادات حسن السير والسلوك لمن إصدا.   
 .عمل نماذج تعريف للطالبات  
  إجازة زواج).–إجازة وضع –للطالبات (كشف طبي  األعذارعمل نماذج  
 متابعة مكافآت الطالبات.  
  تعديل نتيجة –تسليم  نماذج معادلة مقرر.  
 عالن التقويم األكاديمي للطالباتإ.  
 تسليم نماذج طالب زائر داخل وخارج الجامعة.   
 ليم الوثائق والسجالت األكاديميةتس.  
 .إعادة إصدار وثائق وسجالت أكاديمية بدل فاقد  

  اللجان التابعة للوحدة:

 .لجنة القضايا الطالبية -1
 .لجنة الحقوق الطالبية -2
 .لجنة التأديب -3
 .لجنة متابعة الجداول بالقاعات الدراسية -4

  

  بيانات التواصل:

 كلية العلوم والدراسات االنسانية
  الطابق االرضي - : مبنى أ   ةمكتب الوحد
  7622: ةرقم التحويل

  na.ahmed@psau.edu.sa ::يالبريد االكترون
 


