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 ه0440-ه0441 الدراسي لعامل جداولوال التسجيل لوحدةالخطة التنفيذية 
 :طبيعة الخطة :أولا 

الدراسية وتنظيميا وتقديم خدمة عداد الجداول إ من خالل وذلك تحقيق أىداف الكمية، تكون معبرة عن أىداف الوحدة ولتم وضع ىذه الخطة ل
 والجداول.التسجيل  وحدةبل فريق قىذه الخطة من  الحذف واالضافة لمطالب وحل مشاكميم التسجيمية، وتنفذ

  

  :الخطة: مسؤولية متابعة ثانياا 
لية آكال في حدود الميام والصالحيات الموكمة إليو حسب  تسجيل والجداول عمى عدة مستوياتتتدرج مسئولية متابعة تنفيذ خطة وحدة ال

وحدة مشرف الكون يعن متابعة أىداف الخطة في قسمو، بينما  ويكون مسجل القسم مسئوالا  ،والتسجيل القبولالتسجيل بالكمية ولوائح عمادة 
 لدى وكالة الكمية لمشئون األكاديمية.تنفيذ الخطة بشكل عام التأكد من مسجمي األقسام و أعمال )بالتنسيق( عن متابعة  مسئول

 

 :أهداف الخطة ثالثاا:
 .حسب المواعيد المعتمدةلكل فصل دراسي  عداد الجداول الدراسيةإ  (1
 لكل فصل دراسي حسب المواعيد المعتمدة.جداول االختبارات عداد إ  (2
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لمتأكد من سالمة االجراءات قبل تسجيل  لمنظام األكاديمي من خالل البيئة التجريبيةوجداول االختبارات  ةول الدراسيامراجعة الجد (3
 الطالب.

 .وتطويرىا لمطالب الحذف واالضافةعمميات و  التسجيل معالجة (4
 معالجة وضع الشعب الدراسية من حيث توسيع الشعب وانشاء شعب جديدة ودمج أخرى. (5

 

 بالخطة:عالم رابعاا: اإل
 األكاديمي لمجامعة، وأيضا موقع عمادة القبول والتسجيل.يتم االعالم عن ىذه الخطة عن طريق النظام 

 :التنفيذي للخطة اإلطار :خامساا 
 التالي: عمى النحوفعالياتيا قترح أن يتم أداء أنشطة الخطة و ي  

 مسؤول التوقيت الزمني النشاط خرجالم   الهدف
 األداء مؤشر التنفيذ

متابعة ورصد إعداد جداول الدراسة 
 واالختبارات

جداول دراسة واختبارات دقيقة 
 وموزعة جيداا 

رفع تقرير يوضح مدى االلتزام 
ة يجداول الدراسالبإعداد 

واالختبارات بالصورة 
الصحيحة وفي الوقت 

 المناسب

 األسبوع األول من
 الفصل الدراسي

مشرف 
 الوحدة

جداول دراسة واختبارات 
 %111معدة بنسبة 
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اعداد الجداول الدراسية لكل فصل 
 دراسي حسب المواعيد المعتمدة.

 جداول دراسية منظمة
الجدول عمى النظام اعداد 

 األكاديمي

األسبوع األخير 
الفصل  من

 السابق الدراسي

 يمسجم
 األقسام

جداول دراسية معدة 
 %111  بنسبة

اعداد جداول االختبارات لكل فصل 
 دراسي حسب المواعيد المعتمدة.

لجميع  ةجدول اختبارات مناسب
 الطالب

ادخال جدول االختبارات عمى 
 النظام

األسبوع األخير 
الفصل  من

 السابق الدراسي

 يمسجم
 األقسام

جداول اختبارات معدة 
 %111 بنسبة 

مراجعة الجداول الدراسية وجداول 
االختبارات من خالل البيئة التجريبية 

لمنظام األكاديمي لمتأكد من سالمة 
 الطالباالجراءات قبل تسجيل 

جداول دراسية مناسبة لتسجيل 
 الطالب

مراجعة الجدول الدراسي عمى 
البيئة التجريبية لمنظام 

 األكاديمي

األسبوع األخير 
الفصل  من

 السابق الدراسي

 يمسجم
 األقسام

جداول دراسية مناسبة 
بنسبة  لتسجيل الطالب

111% 

ربط كل الشعب لممقررات الدراسية لكل 
عمى أعضاء البرامج األكاديمية 

 وعضوت ىيئة التدريس

جداول دراسية مكتممة وجاىزة 
 لمتسجيل من طرف الطالب

ربط كل الشعب لممقررات 
الدراسية عمى أعضاء 

 وعضوت

األسبوع األول من 
 الفصل الدراسي

 يمسجم
 األقسام

جاىزة جداول دراسية 
بنسبة  لتسجيل الطالب

111% 
معالجة التسجيل وعمميات الحذف 

 لمطالب وتطويرىا.واالضافة 
 

 وقات جداول طالب متوافقة في األ
اجراء عمميات الحذف 

 اإلضافة لمطالب
 األسبوع الثاني من

 الفصل الدراسي
 يمسجم

 األقسام
جداول طالب متوافقة في 

 %111وقات بنسبة األ
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 وهللا الموفق،

 وحدةالمشرف 
 خيار الدين برايكي . أ

معالجة وضع الشعب الدراسية من 
حيث توسيع الشعب وانشاء شعب 

 جديدة ودمج أخرى.

متوافقة مع أعداد شعب دراسية 
 الطالب والقاعات

حذف واضافة وتوسيع الشعب 
 الدراسية لممقررات

 األسبوع الثاني من
 الفصل الدراسي

 يمسجم
 األقسام

شعب دراسية متوافقة مع 
 أعداد الطالب والقاعات

 %111بنسبة 

ربط كل الشعب لممقررات الدراسية 
 عمى قاعات االختبارات

 جداول دراسية مكتممة  
كل الشعب لممقررات ربط 

الدراسية عمى قاعات 
 االختبارات

من  الثالثاألسبوع 
 الفصل الدراسي

 يمسجم
 األقسام

شعب دراسية متوافقة مع 
 أعداد الطالب والقاعات

 %111بنسبة 


