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دليل الخدمات األكاديمية اإللكترونية
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مقدمة

مت تصميم هذا الدليل ملساعدة طالب وطالبات اجلامعة للتعرف على نظام اخلدمات األكادميية
اإللكترونية (  ، ) ODUS Plusحيث يركز هذا الدليل على التسجيل عن طريق اإلنترنت ،إضافة/حذف
الشعب الدراسية ،طباعة/مطالعة اجلدول الدراسي للطالب إضافة إلى خدمات أخرى يقدمها النظام،
وسيتم حتديث هذا الدليل بإنتظام مع إضافة أي خدمات أو خصائص يتم تفعيلها في النظام.

المحتويات
ماهو نظام أوديس بلس

4

التحويل من االنتساب إلى التعليم عن بعد أو العكس

23

ماذا حتتاج قبل البدء بعملية التسجيل

4

طريقة اإلعتذار عن الفصل الدراسي

24

طريقة دخول نظام اخلدمات األكادميية اإللكترونية
( ) ODUS Plus

5

طريقة احلصول على إفادة تكليف حلضور اإلختبارات أو إفادة 25
حضور اإلختبارات بعد رصد الدرجات وإنتهاء اإلختبارات

القائمة الرئيسية

6

اإلطالع على التقومي اجلامعي

26

طريقة إضافة شعبة ( مادة ) دراسية إلى جدولك؟

7

اإلطالع على جدول اإلختبارات النهائية

27

طريقة حذف شعبة ( مادة ) دراسية من جدولك؟

8

طريقة الدخول لنظام بالك بورد ( ) Black Board

28

طريقة استبدال شعبة دراسية في جدولك الدراسي؟

9

طريقة تغيير الرقم السري

30

طريقة مطابقة اخلطة الدراسية

10

تقدمي طلب تخرج

32

طريقة معرفة متطلبات املواد

14

متابعة إجراءات التخرج وإصدار الوثيقة

35

طريقة طباعة جدولك الدراسي

15

متابعة استالم الوثيقة

36

طريقة معرفة املواد املتبقية من اخلطة الدراسية

16

إخالء الطرف اإللكتروني

37

األسئلة األكادميية الشائعة لطالب اإلنتساب والتعليم عن بعد

38

عرض اإليقافات

42

طريقة تقدمي معاملة إلكترونية؟

18

حلماية معلوماتك

43

اإلفادات

20

مصطلحات أكادميية

44

التحويل من كلية إلى أخرى أو من تخصص إلى أخر

22

طريقة اختيار التخصص أو التسكني بعد إجتياز  15ساعة من 17
السنة التحضيرية لطالب االنتساب والتعليم عن بعد

ما هو نظام الخدمات األكاديمية اإللكترونية ( ) ODUS Plus؟

طريقة دخول نظام الخدمات األكاديمية اإللكترونية (  ) ODUS Plus؟

هو عبارة عن منظومة من صفحات اإلنترنت اللتي متكن املستخدمني من إستخدام مجموعة من
اخلدمات املتعلقة بالشؤون األكادميية من خالل برامج سهلة االستخدام.

1

6
3
4
5

ماذا تحتاج قبل البدء بعملية التسجيل؟

معرفة رقمك اجلامعي ورقمك السري رقمك اجلامعي هو الرقم الذي مت حتديده لك من قبل اجلامعة،
أما الرمز السري فهو نفس رقمك السري سابقاً.

2

 الدخول إلى موقع اجلامعة على الرابط www.kau.edu.sa

4

 قم بالضغط على ايقونة ( اخلدمات اإللكترونية ).
 قم بالضغط على ( الدخول املوحد لألنظمة اجلامعية ).
 قم بإدخال اسم املستخدم ( رقمك اجلامعي ).
 قم بإدخال كلمة املرور.
 قم بالضغط على نظام األوديس بلس  Odus Plusمن أعلى الصفحة.

5

طريقة إضافة شعبة ( مادة ) دراسية إلى جدولك؟

القائمة الرئيسية ..

٢
٤

6

١
٣
٥
7

تضم القائمة الرئيسية مجموعة من اخلدمات ،مثل:
 خدمة املعلومات الشخصية :والتي متكن الطالب من تعديل بياناته الشخصية.
 خدمات الطالب  :التسجيل :وهي التي متكن الطالب من اإلطالع على اجلدول الدراسي ،وإضافة وحذف
املواد الدراسية ،وكذلك اإلطالع على سجله األكادميي وغيرها من اخلدمات األخرى.

6

 قم بالضغط على رابط التسجيل.
 قم بإختيار رابط ( احلذف أو اإلضافة لشعب اخلطة الدراسية ) ،حيث ستظهر لك صفحة ( الفصل
الدراسي للتسجيل).
 قم باختيار الفصل الدراسي ثم بالضغط على زر (تنفيذ).
 سوف تظهر لك اخلطة الدراسية كاملة ،املادة اجملتازة سوف تكون أمامها عالمة ( ) واملسجلة
في الفصل احلالي سوف تكون أمامها عالمة ( ) ،واملادة الغير مجتارة أمامها مربع فارغ ( )
وإلضافتها الضغط على هذا املربع ثم حتديد املواد األخرى املراد إضافتها بنفس الطريقة.
 بعد ذلك الضغط على أيقونة عرض الشعب من أسفل الصفحة
 اختار الشعب الدراسية للمواد احملددة بالتحديد على املربع الفارغ لكل مادة.
 ثم بعد ذلك الضغط على التسجيل أسفل الصفحة.

7

طريقة استبدال شعبة دراسية في جدولك الدراسي؟

طريقة حذف شعبة ( مادة ) دراسية من جدولك؟

٢

٥

1
4

6

١
٣

2

٤
٦

 قم بالضغط على رابط التسجيل.
 من خالل قائمة التسجيل قم بإختيار الرابط (احلذف أو اإلضافة لشعب اخلطة الدراسية).
 قم بإختيار الفصل الدراسي ثم بالضغط على زر (تنفيذ).
 قم بإختيار على ( عرض الشعب ).
 قم بإختيار املادة املطلوب حذفها واختار حذف من عمود العملية.
 قم بإختيار تنفيذ التغييرات.

8

3
5

6
٧

 من خالل قائمة التسجيل قم بإختيار الرابط (احلذف أو اإلضافة لشعب اخلطة الدراسية).
 قم بإختيار الفصل الدراسي ثم بالضغط على زر (تنفيذ) سوف تظهر لك مواد اخلطة الدراسية.
 قم بالضغط على ( عرض الشعب ) من أسفل الصفحة.
 سوف تطهر لك قائمة الشعب الدراسية املسجله بجدولك في الفصل الدراسي احلالي ثم قم
بإختيار الشعبة املطلوبة .
 قم بالضغط على تسجيل.
 قم بالضغط على استبدال.
 قم بالضغط على تنفيذ التغييرات.

9

طريقة مطابقة الخطة الدراسية
3
١

4

2

5

 قم بإختيار (  ) Odus Plusفي أعلى الصفحة.
 قم بإختيار ايقونة الطالب.

 قم بالضغط على رابط أنا العزيزي ( الدخول املوحد لألنظمة اجلامعية ).
 ادخل اسم املستخدم وكلمة املرور اخلاصة بك ثم اضغط على دخول.
 قم بإختيار على ( ) Odus Plus

10

11
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12

8
9

10
11

 قم بإختيار سجالت الطالب.
 قم بإختيار مطابقة السجل األكادميي مع اخلطة
 قم بإختيار الفصل الدراسي من القائمة املنسدلة.
 قم بالضغط على تنفيذ

12

 لتحديد الفصل الدراسي الذي تدرسة
قم بالضغط على تنفيذ سيظهر لك سجل تقييم الشهادة
قم بالضغط على استخراج الطالب

13

طريقة طباعة جدولك الدراسي؟

طريقة معرفة متطلبات المواد ؟

٢
٥

١
٣
٤

 قم بالضغط على رابط التسجيل.
 من خالل قائمة التسجيل قم بإختيار الرابط (احلذف أو اإلضافة لشعب اخلطة الدراسية).
 قم باختيار الفصل الدراسي ثم بالضغط على زر (تنفيذ).
 سوف تظهر لك اخلطة الدراسية واملواد التي لها متطلب سابق ،ويجب عليك دراستها أوال ً ثم قم
بالضغط على ( اضغط هنا ) ملعرفة متطلبات املادة.
 يظهر لك اسم املادة املطلوبه.

14

1

2

 من خالل صفحة التسجيل قم بإختيار الرابط (جدول التسجيل  -نسخة الطباعة ) املوجود في
أسفل الصفحة ،سيتم عرض تفاصيل جدولك الدراسي كما هو موضح.
 لطباعة جدولك قم بوضع مؤشر الفأرة على أي مكان داخل الصفحة ثم قم بالضغط على الزر
األمين للفأرة وإختر (طباعة) أو قم بالضغط على زر طباعة املوجود أسفل الصفحة.
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طريقة معرفة المواد المتبقية من الخطة الدراسية

طريقة اختيار التخصص أو التسكين بعد إجتياز السنة التحضيرية لطالب
االنتساب والتعليم عن بعد

4

1

3

1

2

5

6

3
2

 أضغط على أيقونة الطالب.
 اختر سجالت الطالب.
 اختر املواد املتبقية من اخلطة الدراسية.
 تظهر املواد املتبقية من اخلطة الدراسية.
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 أضغط على أيقونة الطالب.
 إختر ( خيارات التسكني والتخصيص والتحويل ).
 إختر الفصل الدراسي ثم على تنفيذ.
 إختر تسكني الطالب انتساب في الكليات.
 إختر من القائمة املنسدلة الكلية املطلوبة ثم أضغط على تنفيذ.
 إختر التخصص املطلوب ثم على تنفيذ.
مالحظة  :إختيار التخصص يتم مرة واحدة فقط علما ً بأن التسكني فوري حسب التخصصات املتاحة.
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طريقة تقديم معاملة إلكترونية
1
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 الدخول على موقع اجلامعة www.kau.edu.sa
 إختيار أيقونة اخلدمات اإللكترونية.
 إختيار أيقونة أنا العزيزي
 ادخل اسم املستخدم وكلمة املرور اخلاصة بك ثم اضغط على دخول.
 إختار على نظام املعامالت اإللكتروني للطالب .ERS
 إضغط على تقدمي معاملة.

 إختيار اجلهة املراد إرسال املعاملة إليها.
 إختيار نوع املعاملة.

 كتابة محتوى املوضوع.
 إضغط إرسال الطلب.

مالحظة  :معامالت احلذف واإلضافة أو االستفسار عن النتائج واإلعتراض عن النتائج توجه للكلية وليست
لعمادة القبول والتسجيل
مالحظة  :معامالت اإلعفاء من الرسوم أو ترحيل املبالغ أو اإلستفسار عن األمور املالية توجه لعمادة خدمة
اجملتمع والتعليم املستمر

19

اإلفادات
1

3
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 الدخول على موقع اجلامعة www.kau.edu.sa
 إختيار أيقونة اخلدمات اإللكترونية.
 إختر ( نظام اخلدمات األكادميية طالب واألساتذة .) ODUS PLUS
 أدخل اسم املستخدم ،وكلمة املرور ثم ،إضغط على دخول.

20

 إضغط على أيقونة الطالب.
 إختر إفادة.
 إختر شهادات وإفادات الطالب ثم إختر اإلفادة املناسبة لك.
 ثم اختيار نوع اإلفادة املطلوبة.

21

التحويل من اإلنتساب إلى التعليم عن بعد أو العكس

التحويل من كلية إلى أخرى أو من تخصص إلى أخر

5

5
3

3
1

1

2

2
4

 أضغط على أيقونة الطالب.
 إختر خيارات التسكني والتخصيص والتحويل.
 إختر التحويل من كلية إلى أخرى أو من تخصص إلى أخر.
 إختر الفصل الدراسي ثم على تنفيذ.
 إختر الكلية والتخصص املناسب.
 أضغط على تنفيذ.
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6

4

6

 أضغط على أيقونة الطالب.
 إختر خيارات التسكني والتخصيص والتحويل.
 إختر حتويل طالب االنتساب إلى التعليم عن بعد.
 إختر الفصل الدراسي ثم على تنفيذ.
 إختر الكلية والتخصص املناسب.
 أضغط على تنفيذ.

مالحظة  :التحويل يسمح للطالب ملرة واحدة فقط خالل دراسته اجلامعية وحسب التواريخ احملددة
في التقومي اجلامعي لكل فصل دراسي حسب التخصصات املتاحة

23

طريقة الحصول على إفادة تكليف لحضور اإلختبارات
أو إفادة حضور اإلختبارات بعد رصد الدرجات وإنتهاء اإلختبارات

طريقة اإلعتذار عن الفصل الدراسي

1

1
1
4
2

3

 أضغط على أيقونة الطالب.
 إختر على معامالت الطالب.
 إختر الفصل الدراسي ثم على تنفيذ.
 إختر على االعتذار من القائمة املنسدلة ثم على تنفيذ

24

3
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 أضغط على أيقونة الطالب.
 إختر على شهادات وإفادات الطالب.
 إختر إفادة تكليف بحضور اختبارات.
 إختر إفادة حضور اختبارات.
مالحظة  :قبل بدء وأثناء اإلختبارات يتم إتاحة إفادة التكليف حضور اإلختبارات وبعد صدور النتائج يتم
إتاحة إفادة حضور اإلختبارات

25

اإلطالع على جدول اإلختبارات النهائية

اإلطالع على التقويم الجامعي
2

2
3

3
5
6

4

4
5

 الدخول على موقع اجلامعة اإللكتروني .www.kau.edu.sa
 إختر على العمادات في أعلى الصفحة.
 إختر عمادة القبول والتسجل من القائمة.
 إختر على أيقونة املواعيد والتقومي.
 إختر نظام الدراسة اخلاص بك من التبويب العلوي.

26

 الدخول على موقع اجلامعة اإللكتروني .www.kau.edu.sa
 إختر على العمادات في أعلى الصفحة.
 إختر على عمادة القبول والتسجيل.
 إختر االختبارات النهائية  -انتساب.
 إختر االختبارات النهائية  -تعليم عن بعد.
 إختر الكلية اخلاصة بك مركز االختبار.

27

طريقة الدخول لنظام بالك بورد ( ) Black Board
1

6
3
4
5

7

2

 ادخل إلى موقع اجلامعة على الرابط www.kau.edu.sa

28

 قم بالضغط على الرابط ( اخلدمات اإللكترونية ).
 قم بالضغط على ( الدخول املوحد لألنظمة اجلامعية ).
 قم بإدخال اسم املستخدم ( رقمك اجلامعي ).
 قم بإدخال كلمة املرور.
 قم بالضغط على نظام األوديس بلس  Odus Plusمن أعلى الصفحة.
 قم بالضغط على نظام التعليم االلكتروني ( بالك بورد ).

ملزيد من املعلومات اطلع على الرابط التالي
https://dlms.kau.edu.sa/ElearningSite/tutorial/student/student.html

29

تغيير كلمة المرور
3
5
4
6
2

7

 ادخل إلى موقع اجلامعة على الرابط www.kau.edu.sa

 قم بالضغط على الرابط ( اخلدمات اإللكترونية ).
 قم بالضغط على ( الدخول املوحد لألنظمة اجلامعية ).
 قم بالضغط على ( لتغيير كلمة املرور أضغط هنا ).

30

 قم بتعبئة احلقول ( الرقم اجلامعي /الرقم الوظيفي ) و ( رقم الهوية الوطنية  /رقم اإلقامة ) ورقم
اجلوال اخلاص بك.
 قم بكتابة الرموز الظاهرة أمامك.
 قم بالضغط على ( استعادة كلمة املرور ).

31

تقديم طلب تخرج ( وثيقتي ) ..

2
5
7
1

3

4

 من خالل قائمة الطالب على نظام  Odus Plusثم سجالت الطالب ثم وثيقتي
 يتم اختيار تقدمي طلب تخرج
 يتم اختيار أحد البرامج املتاحة في الصفحة ثم الضغط على زر متابعة
 يتم اختيار أحد الفصول الدراسية املتاحة في القائمة ثم الضغط على زر متابعة

32

6

6

 يتم حتديد إذا كنت تخطط حلضور حفل التخرج أم ال ،ثم الضغط على زر متابعة
 تأكد من صحة املعلومات التي قمت باختيارها ثم الضغط على زر تقدمي الطلب
 طريقة استالم الوثائق اجلامعية إما عن طريق البريد السريع أو من عمادة القبول والتسجيل
 في حالة اختيار ارسال وثيقتي بالبريد السريع ،يتم إدخال البيانات املطلوبة ،ثم الضغط على زر حفظ

33

متابعة إجراءات التخرج وإصدار الوثيقة ..

1

10

12

 صفحة تأكيد طلب ارسال الوثائق اجلامعية عن طريق البريد السريع
 في حال اختيار استالم الوثائق من عمادة القبول والتسجيل ،يتم إدخال البيانات املطلوبة ،ثم
الضغط على حفظ
صفحة تأكيد طلب استالم الوثائق اجلامعية من عمادة القبول والتسجيل
يستطيع الطالب تغير طريقة استالم الوثائق من هذه الصفحة ،ومن ثم الضغط على زر تغير
طريقة االستالم

34

 من خالل قائمة الطالب على نظام  Odus Plusثم سجالت الطالب ثم وثيقتي يتم اختيار متابعة
إجراءات تخرجي وإصدار وثيقتي اجلامعية
 ميكنك من خالل هذه الصفحة متابعة اإلجراءات التي متت على طلب تخرجك وإصدار وثيقتك
اجلامعية وأيضا ً معرفـة اإلجراء الذي مت على الطلب وما هو االجراء الذي يتم على طلبك األن
 صفحة تأكيد طلب ارسال الوثائق اجلامعية عن طريق البريد السريع
 مشاهدة عرض طلب للتخرج
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إخالء الطرف اإللكتروني ..

متابعة استالم الوثيقة ..

1
2

3

 من خالل قائمة الطالب على نظام  Odus Plusثم سجالت الطالب ثم وثيقتي يتم اختيار متابعة
استالم وثيقتي اجلامعية
 ميكنك من خالل هذه الصفحة متابعة عملية استالم الشحنة في حالة مت اختيار ارسال الوثائق
اجلامعية عن طريق البريد السريع وايضا ً في حالة استالمها من عمادة القبول والتسجيل .مع
مالحظة أنه ميكن للطالب تغيير طريقة استالم الوثائق اجلامعية في حالة أراد ذلك وذلك في
مراحل معينة للطلب يحددها النظام.
 صفحة تأكيد طلب ارسال الوثائق اجلامعية عن طريق البريد السريع
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 يجب إنهاء جميع االلتزامات والعهد املسجلة على الطالب ،قبل التمكن من امتام عملية التخرج
وطباعة الوثيقة.
 عندما ال توجد التزامات أو عهد مسجلة على الطالب ،ميكن طباعة االستمارة بعد حتديد سببا ً
إلخالء الطرف.
 حيث يتم تخريج الطالب إلكترونياً ،بعد التأكد من أن الطالب ليس عليه عهدة أو التزام مسجل
لدى قطاعات اجلامعة.
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1
2
3

األسئلة األكاديمية الشائعة لطالب اإلنتساب والتعليم عن بعد

5

هل السنة التحضيرية محسوبة من ضمن عدد سنوات الدراسة ؟

س /5ماهي الكليات املتاحة بعد اجتياز السنة التحضيرية ؟
الكليات املتاحة هي-:

نعم.
كم عدد مواد وساعات السنة التحضيرية لطالب االنتساب والتعليم عن بعد ؟
 9مواد مجموعها 26ساعة مقسمة على خطتني (أ) و (ب) مقسمة على فصلني دراسيني.

( انتساب فقط )

س /3ماهي مواد السنة التحضيرية ؟

( انتساب فقط )
( طالب فقط )

مواد السنة التحضيرية

بالنسبة ملقرر( )ELCA 101يستبدل مبقرر ( )ELCA 102في الفصل التالي إذا مت اجتياز املقرر 101

4
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متى يسمح للطالب بإختيار التخصص ؟
يسمح بالتسكني واختيار التخصص بعد اجتياز السنة التحضيرية أو اجتياز  15ساعة منها
كحد أدنى لطالب االنتساب والتعليم عن بعد.

6
7

ماهي املواد احلرة ؟
هي أي مقرر يتم دراسته من خارج اخلطة ومن أي قسم علمي آخر مبا يعادل 6ساعات.
ماهي املواد اإلختيارية ؟
هي مجموعة من املواد احملددة من قبل الكلية في آخر اخلطة الدراسية للتخصص يختار منها
الطالب ما يعادل  9ساعات.
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8
9
10

9

متى يفصل الطالب من اجلامعة؟
عند إنخفاض معدلة التراكمي عن  2.00من
 5.00ملدة ثالث فصول دراسية متتالية.
كم عدد الساعات الدراسية املطلوبة للتخرج؟

 128ساعة جلميع األقسام باستثناء
العلوم اإلدارية  121ساعة.
هل أنا ملزم مبواد محددة أم ملزم بـ 128
ساعة فقط ؟
نعم انت ملزم بإنهاء جميع متطلبات اخلطة
الدراسية للقسم سوا ًء  128أو  121لتخصص
العلوم اإلدارية.
كم عدد الساعات احلرة واإلختيارية
ألقسام كلية األداب ؟
 6ساعات حرة وال يوجد ساعات إختيارية.
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12

13
14
15

كم عدد الساعات احلرة واإلختيارية
لكلية اإلقتصاد واإلدارة ؟
6ساعات حرة باإلضافة الى  9ساعات إختيارية
بإستثناء قسم العلوم اإلدارية ال يوجد مواد
حرة او اختيارية

16
17

كم عدد الساعات احلرة واإلختيارية
ألقسام كلية األعمال برابغ ؟
6ساعات حرة باإلضافة الى  9ساعات إختيارية.

متى يسمح للطالب بتغيير الكلية او
التخصص ؟
ميكنة التحويل شريطة ان ال يتجاوز نصف
متطلبات اخلطة الدراسية  64ساعة.

ماهي إجراءات التقدمي على إختبار بديل ؟
تعبئة منوذج طلب إختبار بديل مع إرفاق عذر
الغياب عن اإلختبار .

هل ميكنني حضور إختبارات جدة للمواد
املتغيب عنها في إختبارات املناطق ؟
نعم ميكنك حضور املادة املتغيب عنها في
إختبارات املناطق حسب جدول إختبارات جدة.

18

19

ماهي اإلجراءات املطلوبة قبل التخرج؟
الدخول على أيقونة وثيقتي عن طريق نظام
اخلدمات االلكترونية  ODUSواستكمال
إجراءات التخرج.

كيف ميكنني احلصول على إفادة تكليف
باإلختبارات ؟
ميكن احلصول على اإلفادة عن طريق نظام
اخلدمات االلكترونية  ODUSاخلاص بالطالب
بعد اضافة اجلدول الدراسي.

19

كيف ميكنني احلصول على إفادة حضور
لإلختبارات النهائية ؟
ميكن احلصول على اإلفادة عن طريق نظام
اخلدمات االلكترونية  ODUSاخلاص بالطالب
بعد رصد الدرجات.

هل هناك معدل محدد لكل تخصص
عند التحويل ؟
ال يشترط معدل للتحويل .
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عرض اإليقافات ..

لحماية معلوماتك ..

1

حلماية بياناتك الشخصية ومعلومات التسجيل اخلاصة بك يجب عليك اخلروج من النظام بعد اإلنتهاء من
عملية التسجيل بالضغط على الرابط (اخلروج) في الطرف األيسر من أعلى الصفحة.

لمزيد من الحماية لمعلوماتك

42

لإلطالع على حالة اإليقافات قم بإختيار الرابط (عرض اإليقافات) من قائمة سجالت الطالب ،حيث
تعرض هذه الصفحة معلومات عن اجلوانب التي قد متنع الطالب من التسجيل مثل اإليقاف عن
الدراسة.

عند بقاء صفحة اخلدمات الذاتية مفتوحة ملدة دقيقتني دون إجراء أية عملية يقوم النظام آلي ًا بإخراجك
خارج نطاق النظام وبالتالي يلزمك الدخول مجدد ًا إلى النظام بإستخدام رقمك اجلامعي والرقم السري.
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التقويم الجامعي

على الطالب اإلطالع على التقومي اجلامعي اخلاص بالطالب
اجلامعي ملعرفة مواعيد تسديد الرسوم ،ومواعيد تعديل
اجلداول ،ومواعيد الدورات التأهيلية ،ومواعيد اإلعتذار عن
الدراسة ،وكذلك مواعيد االختبارات النهائية من خالل
موقع اجلامعة صفحة عمادة القبول والتسجيل.

جدول االختبارات

جدول االختبارات النهـائيـة يـصـدر قبل نهاية الفصل
الدراسي وعلى الطالب الدخول على موقع عمادة
القبول والتسجيل وذلك للتعرف على أماكن ومواعيد
االختبارات النهائية.

االمتحان خارج جدة

الطالب في برامج اإلنتساب ،والتعليم عن بعد الراغبني
التسجيل في الدورات التـأهيلية في االمتحان خارج مدينة جدة  ،عليهم الدخول على
نظام اخلدمات األكادميية (  ) ODUS Plusللتسجيل
( خاص بالطالب )
على الطالب الراغبـني في التسجيل في الدورات التأهيلية واإلطالع على املعلومات اخلاصة بذلك.
( اجملانية ) الدخول على اإلنترنت ثم على نظام اخلدمات
األكادميية (  ) ODUS Plusوالتسجيل في الدورات لتتمكن
نظام المعامالت اإللكترونية للطالب
من حضور الدورة.
يستطيع الطالب مخاطبة اجلهات املعنية داخل
اجلامعة من خالل توجيه طلب إلحدى اجلهات يوضح
فيه املشكلة التي لديه وبالتالي سيتم الرد عليه
التسجيل في الدورات التأهيلية الحقا ً للدخول للنظام عبر املوقع ers.kau.edu.sa
دون احلاجة إلى احلضور إلى اجلامعة.

(خاص بالطالبات )

سيتم اإلعالن عن مواعيد الدورات في التقومي اجلامعي
وحسب اجلدول الدراسي للطالبة.
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طالب السنه التحضيرية ال يحق لهم حذف
أو إضافة أي مادة من جداولهم

تأدية االختبارات النهائية

مطلوب إحضار البطاقة اجلامعية واجلدول الدراسي وما
حتتاجه من آله حاسبه وأقالم ومراسم وغيرها ،وال يسمح
بتأديه امتحان أي مادة ليست مسجله في اجلدول الدراسي.

الحصول على إفادة

يستطيع الطالب احلصول على إفادة تكليف باإلختبارات
النهائية وإفادة حضور اإلختبارات النهائية بعد نهاية
اإلختبارات وظهور النتائج وذلك عن طريق موقع ( )ODUS Plus
لتقدميها جلهة العمل إذا رغب الطالب /الطالبة في ذلك.

التعرف على النتائج

يستطيع الطالب التعرف على النتائج أوال بأول بالدخول
على كشف الدرجات في موقعه على الـ ( ) ODUS Plus
أو عن طـريق استـخدام رسائل SMSكما هو موضح باملوقع .

اإلعتذار عن الدراسة

ال يحق لطالب السنة التحضيرية اإلعتذار عن الدراسة،
وعلى الطالب الذين لديهم أعذار قهريه التقدم لعمادة
القبول والتسجيل بأعذارهم في موعد أقصاه قبل
بداية اإلختبارات النهائية بثالثة اسابيع لعرضها على
اللجان اخملتصة لدراسة حالة الطلب.

التغيب عن اإلختبار

طالب النتساب الذي يتغيب عن إختبار أي مادة يعتبر
راسبا ً فيها ويعطى تقدير . DN

الطالب الذي يرسب في جميع مواد الفصل الدراسي ،
أو يتغيب عن حضور جميع االختبارات النهائية يعطى
نتيجة (راسب آخر فصل ) وال يحق له الدخول على
النظام إال بعد إرسال معاملة إلكترونية لعمادة القبول
والتسجيل وتعديل حالته الدراسية.

درجة النجاح

درجة النجاح في اجلامعة هي (  ) 60درجة من (.)100

اإلنذار

الطالب الذي يحصل على معدل تراكمي أقل من  2سوف
يحصل على االنذار االول بالفصل من اجلامعة بسبب
تدني املعدل وفي حالة عدم رفع املعدل في الفصل
التالي إلى  2أو أكثر سوف يحصل على اإلنذار الثاني ثم
اإلنذار االخير بالفصل.

اإلختبار البديل

الطالب الذي لديه مادة إختبار بديل (  ) ATيلزم عليه حضور
إختبارها في الفصل الثاني حسب موعدها احملدد في
جدول اإلختبارات دون أن يدرجها في جدولة الدراسي.
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ما هو المطلوب من طالب االنتساب أو التعليم عن بعد في بداية الفصل التالي ؟

 التـأكـد من أن وضـع الطـالـب األكـادميي ( مـسـتـمـر في الدراسة ) والطالب الذين ال يستطيعون الدخول على
نظام (  ) ODUS PLUSبسبب ( طي قيد ) أو بسبب ( راسب آخر فصل ) عليهم إرسال معاملة إلكترونية لعمادة
القبول والتسجيل لتعديل أوضاعهم األكادميية أو إرسال معاملة إلكترونية.
 بعد امتـام اخلـطـوة السـابقـة  ،على الطـالـب تسديد الرسوم الدراسية لكي يتمكن من اإلطالع على جدوله
الدراسي حسب الوقت احملدد في التقومي اجلامعي أو تسجيل املواد إن لم تسجل له مواد .
 الطـالب الـذيـن لـديـهم إستفسـارت عـن تكاليف الدراسـة عليهم اإلتـصـال بعـمـادة خـدمة اجملـتمع
لتعديل أوضاعهم املالية.
 بعد اإلنتهاء من تعديل احلالة الدراسية ،واحلالة املالية  ،على الطالب الدخول على نظام (  ) ODUS Plusبعد ( ) 48 - 24
ساعة من تسـديد الرسوم وذلك لتسجيل املواد أو اإلطالع على اجلدول الدراسي اخلاص بالطالب ،وإجراء التعديالت
على اجلدول إن وجدت.
 على الطالب مراجعة موقعه على الـ (  ) ODUS Plusملعرفة شروط وآليه حتديد التخصص ومتى يتم ذلك ،
وكذلك حتديد املسار.
 ال يسمح للطالب بدخول إختبار أي مادة غير مسجلة في جدوله الدراسي للفصل احلالي ،وال يحق له اإلعتماد على
جدول زميل له  ،وال يحق للطالب املطالبة بإعتماد نتيجة أي مادة غير مسجلة في جدوله الدراسي .
الفصل من اجلامعة  :يفصل الطالب من
اجلامعة إذا حصل على  3إنذارات متتالية وال يحق
له االستمرار بالدراسة.
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يحتاج الطالب االنتظار  48-24ساعة بعد حتديد
التخصص أو املسار وذلك لتحديث البيانات.

ما هي أهداف السنة التحضيرية

الساعة المعتمدة ..

•ترشيد القبول بتوجيه الطالب والطالبات إلى هي وحدة قياس للمقررات التي يتوجب على الطالب
الكلية املناسبة لقدراتهم ومهاراتهم  ،وتعريفهم دراستها في الفصل الدراسي أو في العام الدراسي
بالتخصصات اخملتلفة باجلامعة وطبيعة الدراسة بشكل كلي ويتم فيها القيام بنشاط تدريس معني كل
أسبوع على مدار الفصل الدراسي.
اجلامعية.
•إكساب الطالب والطالبات املهارات واملعارف الضرورية
لهم مما يسهل جناحهم في دراستهم اجلامعية.
التسكين التحويل..

الخطة الدراسية

عبارة عن مجموعة من املواد التي يتوجب على الطالب/
الطالبة اجتـيازهـا بنجــاح للحصــول علـى درجـــة
البـكالـوريوس في التخـصص الـذي يـدرسه الطالب /
الطالبــة ،وتتكــون من متطـلبـات اجلامعة والكلية
والتخصص اإلجباري واالختياري باإلضافة إلى املواد احلرة.

•يجب على الطالب /الطالبة إجتياز 15ساعة من مواد
السنة التحضيرية قبل التسكني.
•يتــم الـتقديـم للـتسـكني عبـر نـظام اخلـدمـات
األلكترونية ( .) ODUS Plus
•يتم تنفيذ التسكني بنهاية الفصل الدراسي الثاني.
•يحول الطالب  /الطالبة حسب املعدل التراكمي
والطاقة اإلستيعابية للكلية ومعايير التحويل .

مالحظة :
املواد احلره ال تظهر في املواد املتبقية من اخلطة الدراسية ويجب على الطالب في حالة
الرغبة في إضافتها بأن يقوم بإرسال معاملة إلكترونية إلى الكلية لطلب إضافة املادة
مع توضيح رمز املادة ورقمها.
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