الأسئلة الشائعة  /شؤون الخريجين
 )1كيف أستلم وثيقة التخرج؟
يتم إرسال وثيقة التخرج والسجل الأكاديمي وملف القبول للطالب عن
طريق إحدى شركات النقل حسب العنوان الذي قام بتسجيله الطالب في
نموذج وثيقة التخرج والذي يتم إتاحته للطالب قبل تخرجه ،مع ملاحظة أنه
لا يوجد تسليم يدوي عن طريق زيارة العمادة.
 )2كيف يمكنني استلام ملف القبول الخاص بي بعد التخرج؟
ملف القبول يتم إرساله مع وثيقة التخرج ،ولا يتطلب من الطالب عمل أي إجراء
سوى تعبئة نموذج "وثيقة التخرج".
 )3ما هو المطلوب مني في آخر فصل دراسي قبل التخرج؟
تعبئة نموذج وثيقة التخرج مع التأكد من صحة جميع البيانات المدخلة.
 )4ما هو نموذج "تعبئة وثيقة التخرج" ومتى يتاح؟
نموذج يقوم الطالب بتعبئته وكتابة اسمه باللغة الإنجليزية ورفع صورة من الهوية
الوطنية وكذلك اختيار عنوانه وإضافة رقم بيانات التواصل.
يتاح النموذج للطالب قبل شهر من اختبارات الفصل المتوقع تخرجه.
 )5متى سيتم إرسال الوثيقة؟
يتم إرسال الوثيقة للطالب من شهر إلى شهرين كحد أقصى من بعد إعلان النتائج
 )6متى تتاح إفادة التخرج؟
بعد يوم من إعلان النتائج وتحويل حالة الطالب في التخصص إلى "ناجح".
 )7طريقة الحصول على إفادة التخرج؟
عن طريق الخدمات الإلكترونية > شؤون الخريجين > " طباعة إفادة خريج"
https://eserviceالتالي:
الرابط
خلال
من
أو
cw30elearn.imamu.edu.sa/std/stdservice/Default.aspx?ctl=frm
 )8في حال تم فقدان "وثيقة التخر ج" ما هي طريقة استخراج "بدل فاقد"
للوثيقة؟
النموذج
هذا
تعبئة
يتم
http://units.imamu.edu.sa/deanships/admission/fileslibrary/Pages/missi
ng.aspx

:

ثم مراجعة عمادة القبول والتسجيل في الجامعة مع احضار جميع المتطلبات
الموجودة في النموذج

 )9في حال تم تعديل الاسم في الهوية أو الجنسية ما هي الطريقة لعمل
التعديل في "وثيقة التخرج"؟
يتم تعبئة هذا النموذج:
http://units.imamu.edu.sa/deanships/admission/fileslibrary/Pages/docu
ment.aspx
ثم إرسال الملفات التالية:
-1
-2
-3
-4
-5

النموذج بعد تعبئته بشكل كامل.
أصل وثيقة التخرج.
أصل الشهادة الثانوية بعد التعديل.
صورة من الهوية بعد التعديل.
صورة نموذج التعديل الصادر من الأحوال المدنية رقم (.)208

يتم إرسالها عن طريق أي شركة شحن على العنوان التالي :الرياض-جامعة الإمام-
عمادة التعلم الإلكتروني والتعليم عن بعد – شؤون الخريجين
في حال تم إرسال وثيقة التخرج على عنواني عن طريق شركة الشحن
)10
ولكن لم استلمها وتم إرجاعها للعمادة ،ما الطريقة لطلب إعادة إرسالها؟
تقديم بلاغ عن طريقة نظام "بلاغات الدعم الفني" لطلب إعادة إرسال الوثيقة مع
تزويدنا بالبيانات التالية:
 -1الاسم الثلاثي.
 -2رقم الهوية.
 -3العنوان( :المنطقة-المدينة-الحي).
 -4رقم الجوال.
متى يتاح الطلب على التوصية العلمية؟
)11
تتاح الخدمة عن طريق نظام "تدارس" وذلك بعد تخرج الطالب من
التخصص ورصد جميع درجاته في الخدمات الذاتية.
ما هي شروط الحصول على التوصية العلمية؟
)12
 -1التقديم يكون فقط عن طريق خدمة "التوصيات العلمية" في نظام
"تدارس".
 -2أن يكون الطالب قد اجتاز جميع المقررات وتخرج من التخصص.
 -3تتاح التوصية للخريجين الذين تم رصد جميع درجاتهم في الخدمات
الذاتية "السجل الأكاديمي".
 -4أن يكون معدل الطالب "جيد" فأعلى.
 -5يمكن للطالب الحصول على أكثر من توصية ولكن بطلب واحد فقط.
هل يمكن التوظف بهذه الشهادة؟ وهل ترفع من مستوى الاداء
)13
الوظيفي؟

هل
شهادة التعليم عن ُبعد معتمدة لدى وزارة الخدمة المدنية ،والانتساب
المطور يؤ ّ
ّ
حامله للدراسات العليا والعمل في أي مجال عدا المجال التعليمي.
)14

هل شهادة التعليم عن بعد معتمدة؟

شهادة البكالوريوس بنظام الانتساب معتمدة رسميا.
كما أن شهادة البكالوريوس "بالانتساب" معتمدة لدى وزارة التعليم العالي ،حيث
ورد في المادة 21من لائحة الدراسة والاختبارات الجامعية من نظام مجلس التعليم
العالي والجامعات يجوز لمجلس الجامعة بناء على اقتراح الكليات الأخذ بمبدأ
الدراسة عن طريق الانتساب في بعض الكليات والتخصصات التي تسمح طبيعة
الدراسة فيها بذلك كما أن شهادة البكالوريوس "بالانتساب" معتمدة لدى وزارة
الخدمة المدنية
)15

هل الشهادة تربوية؟

شهادة التعليم عن بعد لا تعد شهادة تربوية.

