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 قسم القانون

 

 

 اللجنة: اوال: تشكيل

لجنة  لتم تشكيبموجب القرار الصادر من وكالة الكلية بتوصية رئيس قسم القانون 

 الوجه االتي: علىالحذف واالضافة بقسم القانون 

      رئيسا  بشير محمد د. حيدر -
 عضوا  بني خلف  د. هاشم -
 عضوا   مصطفي د. سامي -
 عضوا  عبدالسالم المسعود0أ -

 ثانيا: اجراءات اللجنة:

بتوزيع  قامتحيث  7/4/1437األحد بدأت اللجنة اعمالها بتاريخ االحد  -1

والخطة الدراسية لقسم القانون  لعمليات الحذف واالضافة الخطوات االجرائية

 السادة اعضاء هيئة التدريس بالقسم. على

تم اعالن الخطوات االجرائية لعمليات الحذف واالضافة بشكل ظاهر للطالب  -2

 لىعلوحات االعالنات بالقسم والكلية وذلك لتمكين الطالب من التعرف  على

 االجراءات والياتها.

 تم تصوير عدد كاف من نماذج الحذف واالضافة لدي اللجنة. -3

ة ذف واالضافتعبئة كل بيانات نموذج الح بأهميةالطالب  علىشددت اللجنة  -4

 الخاصة بهم كاملة.

 األكاديميونمراجعة النماذج التي يوقع عليها المرشدون  علىعملت اللجنة  -5

وابداء الراي حولها ومن ثم التوقيع عليها والتواصل مع شؤون الطالب لتكملة 

 واالضافة.ف اجراءات الحذ 

االجراءات يتم تقديم الراي  بشأناية مالحظات في حال وجدت اللجنة  -6

 االستشاري ومن ثم اعادة النموذج للمرشد لتكملة االجراءات.

تقديم النصح الالزم للطالب المستجدين ومساعدتهم في  علىركزت للجنة  -7

 تكملة االجراءات.

 الطالب الذين لديهم تعارضات في بشأنتم التنسيق مع الدكتور/سائد الحوري  -8

 الجداول.

 نموذج حذف واضافة وفصلت فيها بما يلزم. (180)تلقت اللجنة عدد -9



 

 المشاكل التي واجهت اللجنة: أبرزثالثا: 

هنالك عدد من الطالب لم تسجل لهم اية مقررات دراسية عبر النظام، وبعضهم  -1

 .أكاديميينليس لديهم مرشدين 

دراسة بعض المقررات بالزلفي والبعض من  علىاصرار عدد من الطالب  -2

دراسة بعض المقررات بالمجمعة، واخرون لديهم كذلك  علىشعب الزلفي 

 الرغبة في دراسة بعض المقررات بالغاط.

 بالتعارضات الخاصة باالختبارات النهائية. والطالب عدم علم اللجنة -3

دي الذي ا لشيءامستوي الكلية  علىاسناد عملية ادخال البيانات لموظف واحد  -4

 االجراءات. تأخيرالي 

 عدم معرفة بعض الطالب بالمتطلبات السابقة للمقررات الدراسية. -5

 وتوصيات: رابعا: مقترحات

 ظام.بيانات الطالب عبر النتخصيص موظف بقسم القانون للقيام بعملية ادخال  -1

التنسيق مع مسؤولي وضع جداول االختبارات بشأن اهمية المزيد من  -2

 ت في االختبارات النهائية.التعارضا

 ضرورة المام الطالب بالتعارضات النهائية في جداول االختبارات. -3

 تنوير الطالب بالخطة الدراسية سيما المواد التي لديها متطلبات سابقة. -4
 

 

 وتفضلوا بقبول وافر االحترام،،،،

 

 

 

 
 

 قسم القانون–لجنة الحذف واالضافة 
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 بسم هللا الرحمن الرحيم

 زلفى الشعبة  –قسم القانون –تقرير لجنة الحذف واإلضافة 

 هج63/1437دراسىالللعام  الثاني الدراسيالفصل 

 :التاليالنحو من قبل وكيل الكلية لشؤون الطالب على  تشكيل اللجنة أوال: تم

 اللجنة رئيس   اسحق/ د/ أبكر إسماعيل 1

 عضو اللجنة        دى شعيشع   / د/ فا2

  عضو اللجنة          / د/ تامر سعفان  3

 :ثانيا: انجازات اللجنة

هج، 11/4/1437الموافق حتى الخميس  7/4باشرت اللجنة مهامها صباح يوم االحد الموافق 

 إجراءات ومراحل الحذف فيعملها بالموجهات الصادرة من الكلية والقسم  في جنة تمامالالوتقيدت 

 :االتي فيتمثلت  والتيواإلضافة، وأنجزت اللجنة مهامها 

ضافة واإل تمكنوا من القيام بإجراءات الحذفج الحذف واإلضافة للطالب الذين لم ي/ توفير نماذ1

 .األكاديميعن طريق بوابة النظام  مباشرة

 .ةوإجراءات ومراحل الحذف واإلضاف الطالب بمتطلبات تبصير/ 2

 للطالب./ توفير نسخ من خطة القسم 3

طالب لل األكاديميمن قبل المرشد  ومراجعتهاالطالب  طلبات بعد تعبئتها بواسطةال/ استالم 4

المطلوبة  تاستيفاء المتطلبااللجنة بعد التأكد من قبل ومن ثم الموافقة النهائية من  فيها، وإبداء رأيه

  .وموجهات الكلية والقسم حسب خطة القسم

 سياق يلهم فالستفساراتهم، وتقديم المشورة  للطالب من خالل االستماع الدعم األكاديمي/ تقديم 4

 .األكاديميالمجال 

 ./ التنسيق التام مع وحدة التسجيل بشعب الكلية بزلفى5

 ./ توجيه الطالب بمراجعة منسق القسم ووحدة التسجيل الستالم نتيجة الطلبات6

يث ح منهم،مقدرا لتذليل العقبات التي واجهت الطالب وخاصة الخريجين / بذلت اللجنة مجهودا 7

 مخلة بالنظام.تعاملت اللجنة بالمرونة الغير 

 .طلب140 حواليوصلت الى اللجنة وفصلت فيها  التي/عدد الطلبات 7
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 ثالثا: المعوقات التي واجهت اللجنة:

الطالب مما أفقدتهم فرص التسجيل في بعض  لبعضالجداول  في متعارضاتالبعض / وجود 1

 .خاصة الطالب الخريجينستيفاء عدد الساعات المستحقة لهم المقررات ال

بداية مرحلة  فيالجداول لم يتمكن الطالب من تسجيلها  فيظهور بعض المقررات  / رغم2

ية ة الفكربذلك على سبيل المثال مقرر الملكي األكاديميسماح النظام  واإلضافة لعدمالحذف 

والتجارية، مما سبب معاناة شديدة للطالب من حيث الجهد والوقت وذلك من خالل الذهاب واإلياب 

 .زلفى والمجمعة عدة مراتالبين 

 الطالب بإضافتها دون قيامجداول الطالب من  في/ ظهور بعض المقررات 3

بالمقرر العام والسلم / عدم وضوح الرؤية لعدد من الطالب بخطة القسم خاصة فيما يتعلق 4

 .والعرب

 المقررة.سجلت لهم اقل من عدد الساعات  التيالمقررات عدد / شكاوى بعض الطالب بان 5

 اللجنة رابعا: توصيات

 .حدث مستقبالتعارضات ت أليإعالنها تفاديا  الجداول قبل/ مراعاة الدقة في 1

 ية.واالختيارفيما يتعلق بالمتطلبات العامة  للطالبواضح / ضرورة وجود دليل استرشادي 2

/ضرورة تبصير الطالب وخاصة الجدد منهم بالخطة الدراسية للقسم قبل البدء في إجراءات 3

 .الحذف واإلضافة، وذلك من خالل ورش عمل

رضات تعا أيزلفى لتفادى الوالمجمعة الكلية ب/ ضرورة إيجاد تنسق مبكر بين مسجل شعب 4

 الجداول في

معاناة  زلفى لتفادىالضرورة التنسيق المبكر بين لجنتي الحذف واإلضافة لشعب المجمعة و/ 5

 .الطالب

 

 

 

 

 


