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 :االكاديمي االرشاد نظام الستخدام عام ملخص

 :األكاديمي االرشاد نظام على الدخول كيفية

   الجامعة صفحة على الدخول-

 بانر نظام على ثم الدخول  -

 األكاديمي االرشاد لنظام الدخول تسجيل اختيار -

               بانر بنظام المستخدم مرور وكلمة المستخدم اسم ادخال -

 اللغة اختيار ثم -

 دخول -

 االرشاد بطالب قائمة تظهر ذلك بعد -

 والخطط األكاديمي السجل بين يربط البرنامج ان ونتذكر) طالب اسم اختيار -

 (الدراسية

 (لدراسته) للطالب األكاديمي السجل على انقر -

 )للدراسة واعداد جدول الطالب( الدراسية الخطط على انقر -

                    ثم حفظ مربع علي انقر -

 الخطة تأكيد على انقر 



2 
 

 األكاديمي:المرشد 

هو بمثابة الوالد او األخ األكبر للطالب ومن هذا المنطلق يسعى دائما الى تميز 

التوجيه الى أقصر للمرشد األكاديمي ابناءه او اخوته ومن أحد المهام الرئيسية 

راسته دل الطالب الطرق التي تؤدى الى النجاح والوصول لتحقيق الهدف في انجاز

 بنجاح وتفوق.

 والقواعد الجامعية للمرحلة واالختبارات الدراسة بالئحة ويعرف المرشد االكاديمي
عضو هيئة تدريس ومن في حكمه ,المكلف بانه فيصل:  الملك لجامعة التنفيذية

 باألشراف على الطالب وتوجيهه ومتابعته اثناء دراسته الجامعية.

األكاديمي والتي يحتاج اليها الطالب في كل فصل دراسي ومن اهم مهام المرشد 

الطالب في اعداد جدوله اثناء فترة التسجيل المبكر والتي حددتها  تهمساعدهي 

في الفترة هـ ) 1437/1438للفصل األول للعام الجامعي عمادة القبول والتسجيل 

لب هـ( وهنا يجب حث الطا21/7/1437هـ الى الخميس 10/7/1437االحد من 

دائما بأهمية لالطالع على التقويم الزمنى لعمادة القبول والتسجيل من خالل موقعها 

 .أكاديميالمعلومات الزمنية لكل اجراء  أحدثعلى شبكة الجامعة للحصول على 

 في األكاديميبعض المعلومات الهامة التي يجب ان يضعها المرشد نعرض هنا و

 .اديميطالب االرشاد االك اعتباره عند توجيه 

 : أوال

وفق معدله التراكمي شريطة استفائه الحد األدنى  العبء الدراسي للطالب يربط

 :للعبء الدراسي ما أمكن ذلك وفقا للتالي

 وحدة كحد اقصي  1٢يسجل الطالب    ٥  من٢ من أقلمعدل تراكمي  - 1

 وحدة كحد اقصي  1٥يسجل الطالب    ٢.٥الى اقل من  ٢ منمعدل تراكمي  - 2

 وحدة كحد اقصي  91يسجل الطالب    4الى اقل من  ٢.٥ منمعدل تراكمي  - 3

 وحدة كحد اقصي  ٢3يسجل الطالب    فاكثر 4 منمعدل تراكمي  - 4

 :ثانيا 

كل مرشد اكاديمي االطالع على المعدل التراكمي للطالب قبل توجيه  علي -أ

 .مياالكاديمن خالل بيانات الطالب على نظام االرشاد وذلك  الطالب للتسجيل
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نة واستشارة اللجاألكاديمي قد تظهر بعض الحاالت التي تحتاج دعم المرشد -ب

قد يكون لها مردود إيجابي على تقدم الطالب الدراسي أهمها احتياج االكاديمية 

 للتسجيل مقرر للوصواو فتح شعبة جديدة الزائدة الطالب لبعض الساعات 

 األكاديمي:للخطة الدراسية وهنا يجب على المرشد 

الطالب من المتطلب وعدم وجود تعارض بالجدول  انتهاء- من: التأكد

 الدراسي.

 المعدل لفئات ثالث ساعاتالتراكمي بحيث ال تزيد عن  مراعاة المعدل -

 )انظر اعلي( 3و 2و1
ساعة اال في حالة تخرجه بنهاية الفصل  23للطالب بتسجل  ال يسمح -

 الدراسي.
الطالب الذي لديه إنذارات اكاديمية يحتاج رعاية خاصة من المرشد  -

 :األكاديمي
 ما هو اإلنذار االكاديمي:

انخفاض معدله هو االشعار الذى يصل للطالب نتيجة  األكاديمياإلنذار  -

 (٥من  ٢األدنى )التراكمي عن الحد 
ونوضح أيضا يفصل الطالب من الجامعة إذا حصل الطالب على ثالثة  -

ويمكن  2إنذارات متتالية على األكثر النخفاض معدله التراكمي عن 

ي ويساعده ف إعطاء الطالب فرصة رابعه لمن يمكنه رفع معدله التراكمي

وفى هذا الشأن  .)عمادة القبول والتسجيل(2ذلك رفع معدله التراكمي عن 

للطالب لمعرفة  األكاديميمتابعة السجل  أكاديميى كل مرشد يجب عل

انذار او –انذار ثاني  –إنذارات )انذار اول لديه من  وما األكاديميةحالته 

ي ف ويجب والنصح المتابعة( وهؤالء يحتاجون مزيد من أخير بالفصل

 :مثل هذه الحاالت
وحدة 12) يكتفى بالحد األدنىوعدم تحميل الطالب لعبء دراسي كبير  -

 دراسية(
االبتعاد عن المقررات ذات الوحدات الدراسية العالية لحين رفع الطالب  -

 .(فأكثر 2التراكمي ) لمعدله
 ويقيم أداء الطالب عدم السماح للطالب بتسجيل مقررات من مستوى اعلى -

 .فيما درسه من مقررات وبصفة خاصة التي تكرر رسوبه بها
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المرشد ان الطالب ممكن ان يجتهد في تسجيل المقررات التي يستشعر  -

 دراستها وهذا يحتاج نقاش مستمر مع الطالب.
لين الطالب الحاص )ويصل ينصح الطالب بااللتحاق بمقرر مهارات التعلم -

على إنذارات رسائل الكترونيه تذكرهم بضرورة االنضمام لمقرر 

 مهارات التعلم( .
يتخطى العبء مقررات بحيث ال  4-3ينصح الطالب بالتسجيل في  -

 .ساعة 12الدراسي 
ع في الحاالت شديدة التعثر للجلوس مبالكلية  استشارة الشؤون االكاديمية  -

 .لها الطالب والتعرف على مشاكله وإيجاد الحلول المناسبة

قونة له أينود ان نشير الى ان البرنامج  األكاديميعلى نظام االرشاد وقبل ان ندخل 

 البانر للجامعة.ه على صفحة نظام يرئيس

 ماذا يعني برنامج االرشاد األكاديمي:

للطالب والخطط الدراسية مع  األكاديميبين السجل  ربطعبارة عن والبرنامج 

ت الى تبسيط المعلوما تؤدىاليه للمساعدة في التسجيل  مقترحاتإمكانية إعطاء 

جدول دراسي مناسب  لالعداداألكاديمي للمرشد عن طالب االرشاد االكاديمية 

 .لقدرات الطالب ويتفق مع الخطة الدراسية

هو بيان يوضح سير الطالب الدراسي ويشمل  :ما هو السجل األكاديمي للطالب 

المقررات التي يدرسها في كل فصل دراسي برموزها وارقامها وعدد وحدتها 

ح وضورموز وقيم تلك التقديرات كما يالمقررة والتقديرات التي حصل عليها 

والمعدل التراكمي وبيان التقدير العام باإلضافة الى  الفصليالسجل المعدل 

التي اجري لها معادلة  والمقررات ولمنها الطالب المح أعفيالمقررات التي 

  .المكتسبةوالساعات 

 

 :األكاديمينظام االرشاد  الدخول علىكيفية 

 صفحة الجامعة علىالدخول -

 الدخول على نظام بانر -

 تسجيل الدخول لنظام االرشاد األكاديمي اختيار -
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 ادخال اسم المستخدم وكلمة مرور المستخدم بنظام بانر -

 اختيار اللغة -

 دخول -

 بعد ذلك تظهر قائمة بطالب االرشاد -

 )ونتذكر ان البرنامج يربط بين السجل األكاديمي والخطط الدراسية(اختيار اسم طالب  -

 : للطالب األكاديميانقر على السجل  -

يظهر لك المقررات التي سجلها الطالب والنتائج التي حصل عليها باإلضافة الى  -

 المعدل الفصلي والمعدل التراكمي والساعات المكتسبة

 لجوالارقم كما تستطيع االطالع علي على بيانات الطالب والبريد اإللكتروني و -

 للطالب رسالةوكتابة 
الدراسية للتعرف على ما انجزه الطالب من مقررات بعد ذلك انقر على الخطط  -

وكذلك المقررات المؤكد تسجيلها في الفصل الحالي كما يعطى البرنامج اقتراحا 

لمقررات الفصل التالي الكترونيا وهنا يستوجب نقاش الطالب للوصول لمقترح 

الخذ ايتناسب مع قدرات الطالب ووفقا للخطة الدراسية والمعدل التراكمي للطالب و

 اقتراح هذهويمكن لألستاذ أيضا  .في االعتبار اإلنذارات االكاديمية للطالب

 ةالمقررات اليا بحيث تتوافق مع الخطة الدراسي
كما يمكن لألستاذ  –يستطيع الطالب مشاهدة مقترحات األستاذ من خالل حسابه  -

 في مستطيل المالحظات. كتابة رسالة للطالب
 

 :للمرشد األكاديميالطالب أهمية بيانات سجل 
 يعكسها )المعدل التراكمي والساعات المكتسبة( معرفة أداء الطالب -1

)الساعات( التي يمكن للطالب تسجيلها من خالل معرفة  الوحدات الدراسية -2

 وفق للطالب الدراسي العبء يربط)أوال ومراجعة البند  التراكميالمعدل 

 (التراكمي معدله

 معرفة المستوى الدراسي للطالب -3
 

 انقر على الخطط الدراسية
 " بالخطوة األولى التاليللفصل الدراسية خطة الطالب  بإعدادهنا يبدء 

 الذيوعمادة القبول والتسجيل لخطة التسجيل ل( وفقا بكرالتسجيل الموهى 

ويجب تنبيه طالب االرشاد بضرورة االلتزام : )كالتاليوهى ذكر من قبل 

 بهذه المواعيد(:
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ه1437/1438المبكر للفصل الدراسي األول للعام الجامعي خطة التسجيل   

 يالدراس للفصل المبكر التسجيل هللا بمشيئة سيبدأ هـ10/7/1437 الموافق االحد يوم في

 االنترنت طريق عن االنتظام الجامعة طالب لجميع هـ1437/1438 الجامعي للعام األول

  هـ21/7/1437وينتهى في   www.kfu.edu.sa الجامعة موقع على البانر نظام خالل من

 -: التالي النحو على وذلك

 

 الدفعة التاريخ اليوم 

 فما دون 2011دفعة  هـ10/7/1437 االحد

 فقط 2012دفعة  هـ11/7/1437 االثنين

 فقط  2013دفعة  هـ12/7/1437 الثالثاء

 فقط  2014دفعة  هـ13/7/1437 األربعاء

 فقط  2015دفعة  هـ14/7/1437 الخميس

 فقط  2016دفعة  هـ15/7/1437 الجمعة

 الي هـ16/7/1437 الخميس-السبت 
 هـ21/7/1437

 جميع الدفعات

 

  دفعة. لكل ساعة وعشرين أربعة ولمدة مساء السادسة الساعة من وذلك

ويتضمن التقويم الزمنى لعمادة القبول والتسجيل إجراءات هامة يجب تنبيه طالب االرشاد 

 :التالياألكاديمي لها وتتلخص في 

 من هـ1437/1438 الجامعي للعام األول الدراسي للفصل التسجيل تأكيد فترة بداية -1

 الموافق هـ14/12/1437 إلى م8/9/2016 الموافق هـ7/12/1437

  م15/9/2016

 نمسجلي الغير للطلبة الدراسة عن انقطاع مؤشر وإعطاء التسجيل يؤكد لم من حذف -2

 .م25/9/2016 الموافق هـ24/12/1437

 هـ27/12/1437 الفصلي للنظام األول الدراسي للفصل الدراسة لتأجيل موعد أخر -3

 .م28/9/2016 الموافق

 عن التسجيل ساعات عدد يقل ال ان على أكثر أو مقرر من لالنسحاب موعد أخر -4

 .م27/10/2016 الموافق هـ26/1/1438 ساعة 12

 هـ1437/1438 الجامعي للعام األول الدراسي الفصل منتصف أجازه تبدأ -٥

 .م13/11/٢016 الموافق هـ1438/٢/13
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 هـ19/3/1438 األول الدراسي الفصلي للنظام الدراسة عن لالعتذار موعد أخر -6

 .م18/12/2016 الموافق

 هـ1437/1438 الجامعي للعام الثاني الدراسي للفصل المبكر التسجيل بداية -7

 .م18/12/2016 الموافق هـ19/3/1438

 هـ1437/1438 الجامعي للعام األول الدراسي الفصل اختبارات تبدأ -8

 .م15/1/2017 الموافق هـ17/4/1438
 

وبعد التعرف على ما سبق يجب االنتباه لصفحة الخطة الدراسية للطالب 

 التالي: نجدها تتضمن
 تأكيد الخطةو      حفظو   األكاديميالسجل و      حالة الخطةو   بيانات الطالب

 

ويتم  التعامل مع الخطة وفقا لما ذكر من معلومات سابقه تبدأهنا  -

يمكن تسجيلها مبكرا لحين تأكيد التسجيل  الطالب التياختيار مقررات 

 إلى م8/9/2016 الموافق هـ7/12/1437 منفي الفترة 

  م15/9/2016 الموافق هـ14/12/1437
تستطيع تحديد المستوى الدراسي للطالب والعب  الدراسيةللخطة  فقاوو

األكاديمي. ويجب تنبيه الطالب للمقررات اإلسالمية واالطالع على ما 

سجله منها منذ التحاقه بالكلية ويجب ان تتضمن أربعة مقررات منها 

 ات(وحد 4)=  وهما: مقررين اجباريين

 العقيدة االسمية والمذاهب -1

 قضايا ثقافية معاصرة -2

 وحدات( 4)= من القائمة في نهاية الخطة الدراسية ومقررين اختيارين -3

 الى:ذلك ننتقل بعد 

 مربع حوار هام كالتالي: المربع يعطيكوبالنقر على هذا  مربع حفظ -

 : المعلومات تدل  1المربع رقم  -1

 على االختيار الصحيح للمقررات
 ومراعاة كل ما ذكر من قبل بما فيها

 متطلبات المقررات

 
 

 يظهر مثلث تحذير :2المربع رقم  -2
 وهذا يعني ان هناك شيء خاطئ تم

 إدخاله في الخطة

 .الصفحة بهذه الخاصة الرسائل يلي فيما

  معلومات

 12 الطالب ساعات عدد

 12 الخطة ساعات عدد

 بنجاح الحفظ تم

 تحذير    

 .الصفحة بهذه الخاصة الرسائل يلي فيما

 الطالب ساعات عدد من أكبر الخطة ساعات عدد

 12 الطالب ساعات عدد

 18 الخطة ساعات عدد
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ومن هذا نستنتج ان استخدام "مربع حفظ" سوف يوضح لنا مدى صحة الخطة 

 وممكن ان يظهر أيضا ان الطالب لم ينهى متطلب الحد مقررات الخطة او أكثراو

 اخترت مقرر من مستوى اعلى من مستوى الطالب الدراسي وغيرها...

 في حالة تطابق الخطة مع ساعات الطالب وعدم وجود تحذير انتقل الى:

وهنا يتحول المثلث )اصفر اللون( الى عالمة صح  :تأكيد الخطةانقر على  -

توجيهك للطالب بالدخول على نظام بانر الحالة يكون  ه)خضراء اللون( وفى هذ

 هـ وفقا لخطة التسجيل المشار اليها سابقا. 1437والتسجيل المبكر للفصل األول 

 يتم الخروج من النظام-

 ملخص عام الستخدام نظام االرشاد االكاديمي:

 كيفية الدخول على نظام االرشاد األكاديمي:

 الدخول على نظام بانر ثم                   -  الدخول على صفحة الجامعة-

 اختيار تسجيل الدخول لنظام االرشاد األكاديمي -

 اختيار اللغةثم                ادخال اسم المستخدم وكلمة مرور المستخدم بنظام بانر -

 بعد ذلك تظهر قائمة بطالب االرشاد                 -دخول -

 ان البرنامج يربط بين السجل األكاديمي والخطط الدراسية(اختيار اسم طالب )ونتذكر  -

 )لدراسته( انقر على السجل األكاديمي للطالب -

 انقر على الخطط الدراسية -

وعند نجاح الخطوات يتحول المثلث  انقر على تأكيد الخطة    ثم             مربع حفظ انقر علي -
 الى عالمة صح خضراء التحذيري

 ,الموفقوهللا 

 أ.د.عبدالهادى محمد احمداعداد                                              

 عضو لجنة الشؤون االكاديمية بكلية الطب البيطري


