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الخدمات الجديدة

New 

service
s

 خدمة المعامالت اإللكترونية

 اآليبانخدمه

 الطالبيةالنطاقات خدمة

 المرشدخدمة التواصل مع

تحديد مسار

 السلوكيةخدمه المخالفات

 خدمة طلب إعادة تصحيح

 الفصليةخدمة نتائج االختبارات

 مهمه خدمه روابط

 التطبيقيقبول الدبلوم طلب

 تحديث بيانات قياس والثانوية من خالل طلب القبول

لرئيس القسم.. المعادالت الخارجية للطلبة المحولين



خدمة المعامالت اإللكترونية 

دقيق الطلب من يتم تو للكليات الرفع بطلبات الطالب الكترونيا بشكل كامل الخدمة هذه تتيح 

يه السببموضحا فللكلية العمادة من خالل النظام االكاديمي و اعتماد الطلب او رفضه واعدته 

األكاديمية التي يمكن التقدم بها عن طريق الخدمة ابرز الحركات 

الفرص اإلضافية -بأثر رجعي                           االعتذار -االعتذار -

اعادة القيد -التأجيل باثر رجعي                            -التأجيل -

رفع الحرمان -العقوبات-

الكليات–عمادة القبول والتسجيل      المستفيدون من الخدمة      
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خدمة المعامالت اإللكترونية 

:مثال 

امالت الطالبية  ادخال طلب بالحركة االكاديمية المطلوبة مباشرة دون الحاجة الى ارسال معقرارات للشؤون شاشة 

إلكترونية    
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تحديث اآليبان خدمة 
ي ذلك بشكل الكتروني كامل بما فاآليباناتلبث المكافاة على متكاملة اعداد خدمة 

و معالجتها باألخطاء عمليات الرفع 

جميع الطالب المستفيدون من الخدمة      

:طريقة رفع الطلب 

ألكاديمياالدخول -

تبويب خدماتي اختيار -

تحديث اآليبان طلب -

(ادخال طلب تحديث اآليبان)اختيار -

البنك التابع لهاختيار -

وتأكيده حقل رقم الحساب تعبئيه -

على الشروط ثم حفظ الطلبالموافقة -
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تحديث اآليبان خدمة 

:تصحيح األخطاء في اآليبان عملية 

(مدخل )يمكن للطالب التراجع عن اآليبان المدخل بحذفه ثم تصحيحه في حال كانت حالة الطلب 

(متابعة الطلبات المدخلة) من ويمكن متابعة حالة الطلب 

ء اآليبان المدخل في حال تم اكتشاف الخطأ من قبل العمادة سوف يتم ارسال رسالة نصية للطالب توضح سبب عدم إيداع المكافأة وسيتم إلغا

ويمكن للطالب الدخول وتصحيحه من جديد
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الطالبية   النطاقات خدمة 
عليه في تتيح توزيع الطالب ضمن نطاقات يمكن للطالب من معرفه مستواه ادائه االكاديمي وفق الوان محدده كما تم االتفاقخدمة 

الجامعةالمقترحات المعتمد من مجلس 

المميزات او المخاطرالتصنيف

التميز
فأعلى4.5معدل 

بالجامعةكمعيدلالستقطابفرصزيادة.

العلياالدراساتأواالبتعاثببرامجللقبولفرصزيادة.

الجامعةمستوىعلىالتميز.

أكثرالوظيفيةالفرصزيادة.

اإلرشاديالطالبناديفيبالعملتكليفه

الجامعةفيالخبيرالطالبليكونتهيئته

الوثيقةفياألولىالشرفمرتبةيمنح.

التفوق

4.5-4معدل من 

زيادة فرص لالستقطاب كمعيد بالجامعة.

زيادة فرص للقبول ببرامج االبتعاث أو الدراسات العليا.

التميز على مستوى الجامعة.

فرص وظيفيه أكثر.

تكليفه بالعمل في نادي الطالب اإلرشادي

يمنح مرتبة الشرف الثانية في الوثيقة.

الطبيعي

4–2.5معدل من

القدرة على رفع المستوى إلى مستوى أعلى.

احتماليه انخفاض المعدل  .

خسارة بعض الفرص العليا في التوظيف و االبتعاث

خطر

2.5-2معدل من 

 احتماليه انخفاض المعدل

احتماليه تجاوز المدة المقررة إلنهاء البرنامج والفصل من الجامعة.

احتماليه التعثر.

احتماليه عدم اجتياز االختبارات التخصصية المطلوبة للتوظيف.

متعثر 

2اقل من 

الفصل من الجامعة.

إنهاء الخطة وعدم الحصول على الوثيقة بسبب تدني المعدل.

إمكانيه التحويل إلى دبلوم

تسجيل مقررات من خارج الخطة إذا اجتاز المقررات ورسب في المعدل.
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الطالبية   النطاقات خدمة 
عليه في تتيح توزيع الطالب ضمن نطاقات يمكن للطالب من معرفه مستواه ادائه االكاديمي وفق الوان محدده كما تم االتفاقخدمة 

الجامعةالمقترحات المعتمد من مجلس 
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التواصل مع المرشدخدمة 

كاديميا للطالب التواصل مع المرشد من خالل اكاديميا و يمكن للمرشد من االطالع  والرد على استفسار الطالب من خالل اتتيح 
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خدمة تحديد مسار

من خالل الكلية عتها لتمكين الطالب من تحديد المسار و فق الضوابط التي وضالخدمة اتيحتفقد البرامج لكثره المسارات في بعض نظرا 

ويستطيع الطالب متابعة طلبه من خالل نفس الموقعالبوابة 
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السلوكيةالمخالفات خدمه 

هالحاجلمدرس المادة تسجيل مالحظات عن سلوك الطالب اثناء المحاضرات من خالل اكاديميا و يمكن الرجوع اليها عند تتيح 
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خدمة طلب إعادة تصحيح 

نة ويستطيع ضمن ضوابط معيالكلية للطالب طلب إعادة تصحيح ورقة االختبار من خالل اكاديميا دون الحاجة الى مراجعه تتيح الخدمة 

الطالب متابعة طلبه من خالل نفس الخدمة

:طريقة الدخول للخدمة

الدخول إلى أكاديميا

اختيار تبويب خدماتي

إعادة تصحيح 

طلب إعادة تصحيح

اختيار المادة ثم كتابة االعتراض في خانة المالحظات

ويمكن متابعة الطلب من خالل نفس الخدمة 

(إظهار طلبات إعادة التصحيح)
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خدمة طلب إعادة تصحيح 

:المسؤول عن الدخول للخدمة في الكليات

رئيس القسم

:طريقة الدخول للخدمة لرئيس القسم

الدخول إلى النظام األكاديمي 

األنظمة

معلومات الطالب

رصد الدرجات

التصحيح اآللي

استعراض طلبات إعادة التصحيح
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الفصليةنتائج االختبارات خدمة 

من خالل اكاديميا الفصلية للطالب االطالع على نتائج االختبارات تتيح 
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روابط مهمهخدمه 

والروابط التعلمية الهمة على بوابه الطالب اكاديميا الرسمية  وضع جميع المستندات للجامعة تتيح حيث 
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طلب قبول الدبلوم التطبيقي

تتيح الخدمة إمكانية تقديم طلب إلكتروني لاللتحاق بالدراسة في الديبلومات التطبيقية

:عمل الخدمةآلية 

الدخول إلى البوابة أكاديميا 

(طلب قبول دبلوم تطبيقي)من تبويب القبول اختيار 

اختيار نوع الجنس ثم تقديم طلب جديد

ادخال السجل المدني والموافقة على االقرار

استكمال البيانات المطلوبة وترتيب الرغبات ثم حفظ الطلب

:مثال توضيحي
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طلب قبول الدبلوم التطبيقي
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طلب قبول الدبلوم التطبيقي
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القبولبيانات قياس والثانوية من خالل طلب تحديث 

هذه الخدمة مع المركز تتيح للطالب تحديث درجات الثانوية والقياس والتحصيلي من خالل البوابة دون تدخل العمادة حيث يتم التكامل في

(يسر) والوطني للقاس ووزارة التعليم من خالل 

:من الخدمةالمستفيد 

خريجي الثانوية العامة

يوجد طريقتين للتحديث 

:االولى

الدخول إلى البوابة أكاديميا

(طلب قبول بكالوريوس للطلبة السعوديين)من تبويب القبول اختيار 

(طالبات–طالب )اختيار نوع الجنس 

من ايقونة خدمات القبول

اختيار تحديث درجات القدرات والتحصيلي والثانوية

:مثال توضيحي
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القبولبيانات قياس والثانوية من خالل طلب تحديث 

:توضيحي على الطريقة االولىمثال 
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القبولبيانات قياس والثانوية من خالل طلب تحديث 

:الطريقة الثانية

الدخول إلى البوابة أكاديميا

(طلب قبول بكالوريوس للطلبة السعوديين)من تبويب القبول اختيار 

ثم تقديم طلب جديد( طالبات–طالب )اختيار نوع الجنس 

ادخال السجل المدني والموافقة على االقرار

سيظهر جدول بدرجات الثانوية والتحصيلي والقدرات 

(ااضغط هن)في حال وجود اختالف بين الدرجات الظاهرة في الجدول والدرجات الخاصة بالطالب يرجى الضغط على 

:مثال توضيحي على الطريقة الثانية
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القبولبيانات قياس والثانوية من خالل طلب تحديث 

:مثال توضيحي على الطريقة الثانية
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خدمة اعتماد طلبات المعادلة للطلبة المحولين

:طلبات المعادلة للطالب المحولين

تمكن الخدمة رئيس القسم اعتماد طلبات الطالب المتقدمين بطلب معادالت خارجيه إلكترونياً وفقاً لالئحة الدراسة واالختبارات

:طريقة اعتماد الطلبات

الدخول إلى البوابة أكاديميا-

اختيار تبويب ما يتعلق بالطالب-

اعتماد طلبات المعادلة للطلبة المحولين-

اختيار الفصل وحالة الطلب-

ستظهر جميع أسماء الطلبة المتقدمين بطلب معادلة-

مع إمكانية التعديل اظهار التفاصيل والتأكد من أحقية الطالب-

الضغط على االعتماد النهائي-

المستفيد من الخدمة

رئيس القسم
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خدمة طلب بطاقة جامعية 

تتيح الخدمة للطالب طلب بطاقة جامعية أخرى بشكل الكتروني في حال فقدان أو تلف البطاقة القديمة 

:المستفيد من الخدمة

الطالب

:طريقة الدخول للخدمة

الدخول إلى البوابة أكاديميا 

اختيار تبويب خدماتي

طلب بطاقة جامعية

اختيار نوع الطلب ثم تأكيده 



يمكن للطالب متابعة تنفيذ الـطلب من عدمه من تبويب طلباتي 

الطالبفي حال تنفيذ الطلب سوف يتم ارسال البطاقة إلى كلية 

خدمة طلب بطاقة جامعية 
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خدمة اعتماد الطالب الزائرين 

:اعتماد طلبات الطالب الزائرين

.يمكن لرئيس القسم من خالل هذه الخدمة اعتماد الدراسة للطالب الراغبين بالزائر إلى خارج الجامعة

:المستفيد من الخدمة

رئيس القسم

الطالب

:طريقة الوصول للخدمة

فتح البوابة أكاديميا

اختيار تبويب ما يتعلق بالطالب

اعتماد الطالب الزائرين

اختيار الفصل ونوع اإلجراء

ستظهر جميع الطلبات المدخلة من قبل الطالب 

الدخول للتفاصيل لمعرفة المواد المضافة والتأكد من مطابقتها

الضغط على زر اعتماد الدراسة 
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خدمة اعتماد الطالب الزائرين 
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الحركات االكاديمية 

األكاديمية التي يمكن التقدم بها عن طريق الخدمة ابرز الحركات 

عن مقرراالعتذار  -ادخال الحركات االكاديمية خدمة -

الفرص اإلضافية -

اعادة القيد -التأجيل                                                       -

رفع الحرمان -العقوبات-



KKU

الحركات االكاديمية خدمة ادخال 

تسهيل تقديم طلب إلكتروني لتنفيذ إحدى الحركات األكاديمية كاالعتذار والتأجيل دون الحاجة إلى مراجعة العمادة

:المستفيد من الخدمة

الطالب-

:آلية عمل الخدمة

أكاديمياالبوابةإلىالدخول-

(أكاديميةحركاتادخال)اختيارخدماتيتبويبمن-

الطلبوحفظتأكيدثموالسببالحركةنوعادخال-

مثال توضيحي
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االعتذار  عن مقرر

طلب إلكتروني لالعتذار عن مقرر دراسي وفق شروط الئحة الدراسة واالختباراتتقديم 

:المستفيد من الخدمة

الطالب

:آلية عمل الخدمة

الدخول إلى البوابة أكاديميا -

(اعتذار عن مقرر)من تبويب القبول اختيار -

اختيار المقرر ثم حفظ الطلب-

:مثال توضيحي


