
 مكتب��رشاد��كاديمي�بالكلية

ي�وج�د م�ك�ت�ب ا�رش�اد :  عزيزي الط�ال�ب
ا#كاديمي بالكلية بالقرب من مكتب شئ�ون 
الط$ب، وقد وضع المكتب ل�خ�دم�ت�ك ف�$ 

ويفتح ال�م�ك�ت�ب أب�واب�ه .  تتردد في زيارته
طيلة أيام ا#س�ب�وع م�ن الس�اع�ة ال�ث�ام�ن�ة 
صباحاً وحتى الساعة ال�واح�دة وال�ن�ص�ف 

  .ظھراً 

كما يمكنك اFست�ف�س�ار وال�ح�ص�ول ع�ل�ى 
مزيد من المعلومات ب�اFتص�ال ب�ال�م�رش�د 

 :ا#كاديمي بالكلية عبر الھاتف
 

2582134  

 أو البريد ا�لكتروني

 ceas.advising@imamu.edu.sa 

 أو نافذة ا�رشاد ا#كاديمي في موقع الكلية

ceas.imamu.edu.sa 
ceas.imamu.edu.sa 

 �رشاد��كاديمي

الدراسة ب�ع�د ن�ھ�اي�ة ا#س�ب�وع�ي�ن ال�م�ح�ددي�ن 
للتأجيل وتستمر إلى ما قبل بداي�ة اFخ�ت�ب�ارات 
. النھائية بخمسة أسابيع في ك�ل فص�ل دراس�ي

وتحـــــتسب مّدة اFعتذار ضمن المّدة ال$زم�ة 
   .�نھاء متطلبات التخرج

ـة على إنذار أكاديمي إذا / يحصل الطالبـ)  12(
) 5م�ن  2( انخفض م�ع�دل�ه ال�ت�راك�م�ي ع�ن 

ويترتب على ذلك انقطاع المكافأة الشھرية عن 
الطالب، وفي حال تكرر ا�نذار على ال�ط�ال�ب 

 .للمرة الثالثة على التوالي يتم فصله أكاديمياً 

على جميع الط*ب والطالب�ات م�ب�اش�رة )  13( 
وفي حال تعذر ذلك ف�إن�ه معام*تھم بأنفسھم، 

 .يمكن إنابة الغير من خ$ل وكالة شرعية

تقوم الكلية ب�م�ع�ادل�ة ال�م�ق�ررات ال�ت�ي )  14( 
درسھا الطالب المحول من خارج الجام�ع�ة أو 
الكلية بناء على توص�ي�ة ا@قس�ام ال�ت�ي ت�ق�دم 

وتثبت في الس�ج�ل ھذه المقررات في الجامعة، 
ا#كاديمي للطالب المقررات التي عودل�ت ل�ه، 

وعلى .  وF تدخل في احتساب معدله التراكمي 
ال��ط��ال��ب أن ي��ت��ق��دم ب��ط��ل��ب ال��م��ع��ادل��ة خ��$ل 

  .ا#سبوعين ا#ولين من كل فصل دراسي

عند حاجتك لمشورة أك�ادي�م�ي�ة ف�ع�ل�ي�ك   (15)
التوجه أوLً لمرشدك ا@كاديمي المسجل أسمه 

كما يمكنك اFستفادة م�ن في جدولك الدراسي، 
خدمات مكتب ا�رشاد ا#كاديم�ي ب�ال�ك�ل�ي�ة أو 
قسم ا�رشاد ا#كاديمي بعمادة ش�ئ�ون ال�ق�ب�ول 

 .والتسجيل
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 برؤية�شرعية... ا	ال�و�عمال

 

تنصح الكلية بالحصول على النماذج المتعلقة 
بالط*ب والطالبات من موقع الكلية على شبكة 

اQنترنت، وطباعتھا وتعبئتھا بالمعلومات 
 . المطلبة، بھدف تسريع تقديم الخدمة

 

يمكن�الحصول�ع�ى�الخدمات�
الط&بية�من�مكتب�شئون�

الط&ب�بالكلية،�أو�أم+ن�القسم�
 العلمي�الذي�ينتمي�إليه�الطالب



 نبذة�عن�الكلية
تأسست كلية اFقتصاد والعلوم ا�دارية في عام 

وتقدم الكلية برام�ج دراس�ي�ة ت�ت�واءم .  ھـ1427
مع التطورات السريعة الت�ي يش�ھ�دھ�ا اق�ت�ص�اد 
المملك�ة ال�ع�رب�ي�ة الس�ع�ودي�ة، وي�ل�ب�ي ال�ط�ل�ب 
المتزايد على القدرات الوطنية المؤھل�ة ل�ل�وف�اء 
. بمتطلبات السوق المحلي م�ن ال�م�ت�خ�ص�ص�ي�ن

ويتولى التدريس في الكلية ن�خ�ب�ة م�ن أعض�اء 
ھيئة التدريس الحاصلين على شھادة الدك�ت�وراه 
من جامعات عالمية ومحلية ذات مدارس فكرية 

 .وعلمية متنوعة

نصائح�أكاديمية�مهمة�للط&ب�
 والطالبات�

أختي الطالبة، نرحب بكم ف�ي /  أخي الطالب 
رحاب كلية اFقتصاد والعلوم ا�دارية  ونود 

 : تذكيركم با�رشادات ا#كاديمية اcتية
 

أھمية اQط*ع عل�ى أن�ظ�م�ة ال�ج�ام�ع�ة )  1( 
ـ�ة  ا�ط�$ع / ويمكن لل�ط�ال�بـ�، واLلتزام بھا

ن�ظ�ام ( على أنظم�ة ال�دراس�ة واFخ�ت�ب�ارات 
الدراسة، احتساب ال�م�ع�دFت وال�ت�ق�دي�رات، 
التأجيل واFعتذار، إعادة القيد بعد اFنق�ط�اع 
عن الدراسة أو اFنس�ح�اب م�ن�ھ�ا، ض�واب�ط 
التحويل للكلية، ال�خ�ط�ة ال�دراس�ي�ة ل�ل�ك�ل�ي�ة، 

م�ن خ�$ل تص�ف�ح م�وق�ع )  التقويم الدراس�ي
الكلية وموقع عمادة شئون القبول والتسج�ي�ل 

 . في البوابة ا�لكترونية للجامعة

ض��رورة م��ت��اب��ع��ة م��واع��ي��د ال��دراس��ة )  2( 
م�ن خ�$ل ال�ت�ق�وي�م والتسجيل واLختبارات 

الجامعي المعلن بموقع عمادة شئون ال�ق�ب�ول 
 .والتسجيل في البوابة ا�لكترونية للجامعة

م�ن )  ال�م�س�ت�ج�دي�ن( يتم تسجيل جداول )  3( 
وF يسم�ح ب�ال�ح�ذف الط*ب والطالبات آلياً، 

 .من الجدول الدراسي للمستجدين

يتم تسجيل جداول الط�*ب وال�ط�ال�ب�ات  )  4( 
في كل فصل دراسي آل�ي�اً )  غير المستجدين( 

ت�ع�ل�ن�ھ�ا ع�م�ادة ش�ئ�ون وفق مواعيد محددة 
ـة التسجي�ل / القبول والتسجيل، ويمكن للطالبـ

والح�ذف وا�ض�اف�ة إل�ك�ت�رون�ي�اً م�ن خ�$ل 
وي��ج��ب ع��ل��ى .  إج��راءات ال��خ��دم��ة ال��ذات��ي��ة

الطالب تسجيل عدد ساعات � يقل عـــ�ـ�ـ�ن 
  .ساعة في الفصل الدراسي) 12(

في حال وج�ود مش�ك�ل�ة ف�ي ال�ت�س�ج�ي�ل ) 5(
ـ�ة م�راج�ع�ة مس�ج�ل ال�ك�ل�ي�ة / فعلى ال�ط�ال�بـ�

للط$ب أو مسجلة القسم ف�ي م�رك�ز دراس�ة 
الطالبات �جراء المطلوب، وذلك في موع�د 
 .أقصاه ا#سبوع ا#ول من الفصل الدراسي

ـ�ة ع�ل�ى ال�خ�ط�ة / أھمية اط*ع  الطالبـ)  6( 
في موقع الكل�ي�ة؛ ل�ي�ت�ع�رف الدراسية للكلية 

ع��ل��ى أس��م��اء ال��م��ق��ررات ال��م��ط��ال��ب ب��ھ��ا، 
ورموزھا ومتطلباتھا السابقة وتوزيعھا على 

وف�ي ح�ال اخ�ت�$ف  .  المستوي�ات ال�دراس�ي�ة
مسمى المقرر أو رمزه عن ما ھ�و م�وج�ود 
في الخطة، فعلى الط�ال�ب م�راج�ع�ة م�ك�ت�ب 
ا�رشاد ا#كاديمي بالكلية للتأكد من ت�ط�اب�ق 
المقرر ال�م�س�ج�ل م�ع ال�م�ق�رر ف�ي ال�خ�ط�ة 

  .الدراسية والمتطلب للتخرج من البرنامج

ـ�ة ع�ن حض�ور / في حال تغيب الط�ال�بـ�)  7(
جميع ال�م�ح�اض�رات ل�خ�م�س�ة عش�ر ي�وم�اً 
متصلة أو ث*ثين يوماً متفرقة أو عن جميع 
اختبارات ال�ف�ص�ل ف�إن�ه ي�ط�وى ق�ي�ده م�ن 

 كونه منقطعاً، وفي حـــــــال وجود الجامعة 

ـ�ة م�ن أداء / أعذار قھرية منع�ت ال�ط�ال�بـ�
اFختبارات فإنه يمكن الت�ق�دم إل�ى ال�ك�ل�ي�ة 
خ$ل أسبوع�ي�ن م�ن ن�ھ�اي�ة اFخ�ت�ب�ارات 
بطلب عقد اختبار بدي�ل ف�ي أول ال�ف�ص�ل 

/ويخضع النظر في أعذار ال�ط�ال�بـ�. التالي

 .ـة لقرارات المجالس المختصة

ـة التحويل للك�ل�ي�ة ب�ع�د / يمكن للطالبـ)  8(
م�واف��ق��ة ال��ك�ل��ي��ة حس��ب الض��واب��ط ال��ت��ي 

وبشرط أن يمضي ، وضعھا مجلس الكلية
، ) م��ع��ت��ذراً ( أو )  م��ت��اب��ع��اً ( فص��$ً دراس��ي��اً 

ويك�ون ذل�ك ل�م�رة واح�دة خ�$ل دراس�ة 
ويتم ال�ت�ح�وي�ل ف�ي .  ـة في الجامعة/ الطالبـ

 .ا#سبوع ا#ول من الفصل الدراسي

ـ�ة م�ن قس�م / يمكن قبول تحويل الطال�بـ�)  9( 
أن   : ھ�يإلى آخر في الكلية بضوابط م�ح�ددة 

ـة كل المق�ررات ال�دراس�ي�ة ف�ي / ينھي الطالبـ
ـ�ة / المستوى الرابع، وأن F يقل معدل الطالبـ�

، وم�واف�ق�ة ال�ق�س�م 5من  3.25التراكمي عن 
ال��م��ح��ول إل��ي��ه ب��ن��اء ع��ل��ى ط��اق��ة ال��ق��س��م 

ـ�ة ف�ي م�ق�ررات / اFستيعابية، ومعدل الطالبـ
 .تخصص القسم، ونتيجة المقابلة الشخصية

ـة التقدم بطلب تأجي�ل / يمكن للطالبـ)  10( 
ف�ي ح�ال ع�دم الدراسة أو اLعتذار عنھا 

تم�ك�ن�ه م�ن م�واص�ل�ة ال�دراس�ة ل�kع�ذار 
الطارئة، ويسمح بذلك لفصلي�ن دراس�ي�ي�ن 

 .أو لث$ثة فصول متفرقة

يحق للطالب ت�أج�ي�ل ال�دراس�ة ف�ي )  11( 
ا@س��ب��وع��ي��ن ا@ول وال��ث��ان��ي م��ن ب��داي��ة 

وF ت�ح�ـ�ـ�ـ�ـ�ـ�ت�س�ب م�ّدة الفصل الدراسي، 
ال��ت��أج��ي��ل ض��م��ن ال��م��ّدة ال��$زم��ة �ن��ھ��اء 

  .متطلبات التخرج

ي��ح��ق ل��ل��ط��ال��ب اLع��ت��ذار ع��ن (12)  
 وتبدأ إجراءات اFعتـــــذار عن الدراسة، 


