
جامعة الملك عبـدالعزيز
عمادة القبول والتسجيل



والتســجيل  القبــول  عمــادة  إن 
ــق  ــي يلتح ــة الت ــة الرئيس ــي البواب ه
بالجامعــة،  الطالــب  خاللهــا  مــن 
فيهــا  األكاديميــة  رحلتــه  وتبــدأ 
التخــرج  متطلبــات  إكمــال  إلــى 
ــة.  ــة الرحل ــي نهاي ــة ف ــن الجامع م
وحرصــً مــن العمــادة علــى تطويــر 
خدمــات  تدشــين  تــم  خدماتهــا، 
تســاعد الطالــب المتوقــع تخرجــه 
التخــرج  إلكمــال خطــوات عمليــة 
بــكل يســر وســهولة. وأحــدث هــذه 
الخدمــات هــي خدمــة وثيقتــي.



يتخــرج طالــب جامعــة الملــك عبدالعزيز بعــد إنهــاء متطلبات 
التخــرج بنجــاح حســب الخطــة الدراســية، علــى أال يقــل معدله 
التراكمــي فــي كل األحــوال عن )2 مــن 5(، وتقديــر )مقبول(، 
ــكان  ــب. ف ــى الطال ــجل عل ــزام مس ــدة أو الت ــد عه وأن ال توج
الجامعــة  قطاعــات  جميــع  مراجعــة  الطالــب  علــى  البــد 
بنفســه، بدايــة مــن عمــادة شــؤون الطــالب ثــم المكتبــة 
ــول  ــادة القب ــاف بعم ــر المط ــي آخ ــل ف ــى أن يص ــة، إل المركزي

والتســجيل للحصــول علــى وثيقــة التخــرج.
إلكترونيــً  الجامعــة  طــالب  تخريــج  توفــر  الخدمــة  هــذه 
واســتالم وثائــق التخــرج دون الحاجــة لمراجعــة الجامعــة 
ــة  ــن طريق ــات ع ــم الطلب ــم تقدي ــث يت ــتالمها. حي ــى الس حت
النظــام آليــً، ثــم تصــل وثيقــة التخــرج للطالــب إلــى بــاب 
آلــي  بشــكل  وذلــك  الســريع  البريــد  خدمــات  عبــر  منزلــه، 

وميســرة. ســهلة  خطــوات  وفــي  بالكامــل، 

ما هي خدمة وثيقتي؟



يجــب علــى كل طالــب )انتظــام  - انتســاب  - تعليــم عــن ُبعــد( 
ــة  ــع نهاي ــام الـــ)ODUS Plus(، م ــق نظ ــن طري ــرج ع ــب تخ ــم طل تقدي
ــد  ــب بتحدي ــوم الطال ــب أن يق ــة. يج ــر بالجامع ــي األخي ــل الدراس الفص
ــتالمها  ــريع أو اس ــد الس ــق البري ــن طري ــا ع ــة، أم ــتالم الوثيق ــة اس طريق
مــن مقــر عمــادة القبــول والتســجيل. ثــم ترســل إلكترونيــً طلبــات 
لمطابقــة  وذلــك  األكاديمييــن،  المرشــدين  إلــى  االنتظــام  طــاب 
خطتــه الدراســية مــع خطــة القســم والتخصــص الــذي يدرســه الطالــب 
بالجامعــة. أمــا طــاب االنتســاب - التعليــم عــن ُبعــد ترســل إلكترونيً 

ــادة. ــة بالعم ــجل الكلي ــرة لمس مباش
من خالل قائمة :

 الطالب -< سجات الطالب -< وثيقتي -< تقديم طلب تخرج

تقديم طلب تخرج



13

24

من خالل قائمة 
الطالب على نظام 

Odus Plus ثم 
سجات الطالب

 ثم وثيقتي

يتم اختيار أحد 
البرامج المتاحة في 

الصفحة ثم الضغط 
على زر متابعة

يتم اختيار
 تقديم طلب تخرج

يتم اختيار أحد 
الفصول الدراسية 

المتاحة في القائمة 
ثم الضغط على زر 

متابعة



57

68

يتم تحديد إذا كنت 
تخطط لحضور 

حفل التخرج أم ال، 
ثم الضغط على زر 

متابعة

طريقة استالم الوثائق 
الجامعية إما عن 

طريق البريد السريع  
أو من عمادة القبول 

والتسجيل

تأكد من صحة 
المعلومات التي 
قمت باختيارها 

ثم الضغط على زر 
تقديم الطلب

في حالة اختيار 
ارسال وثيقتي بالبريد 
السريع، يتم إدخال 
البيانات المطلوبة، 
ثم الضغط على زر 

حفظ



صفحة تأكيد 
طلب ارسال الوثائق 
الجامعية عن طريق 

البريد السريع

صفحة تأكيد طلب 
استالم الوثائق 

الجامعية من عمادة 
القبول والتسجيل

في حال اختيار استالم 
الوثائق من عمادة 
القبول والتسجيل، 
يتم إدخال البيانات 

المطلوبة، ثم الضغط 
على حفظ

يستطيع الطالب 
تغير طريقة استالم 

الوثائق من هذه 
الصفحة، ومن ثم 

الضغط على زر تغير 
طريقة االستام
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من خالل قائمة الطالب 
 Odus Plus على نظام

ثم سجات الطالب ثم 
وثيقتي يتم اختيار متابعة 
إجراءات تخرجي وإصدار 

وثيقتي الجامعية

صفحة تأكيد طلب 
ارسال الوثائق الجامعية 
عن طريق البريد السريع

يمكنك من خالل هذه 
الصفحة متابعة اإلجراءات 

التي تمت على طلب تخرجك 
وإصدار وثيقتك الجامعية 

وأيضً معرفـة اإلجراء الذي تم 
على الطلب وما هو االجراء 

الذي يتم على طلبك األن

مشاهدة عرض 
طلب للتخرج

متابعة إجراءات التخرج وإصدار الوثيقة
ــر  ــك عب ــة. وذل ــدار الوثيق ــل إص ــك مراح ــرج، وكذل ــات التخ ــع لطلب ــة تتب ــام خاصي ــر النظ يوف

نظــام الـــ)ODUS Plus( مــن خــالل الدخــول علــى
: الطالب -< سجات الطالب  -< وثيقتي  -< متابعة إجراءات تخرجي وإصدار وثيقتي الجامعية
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من خالل قائمة 
الطالب على نظام 

Odus Plus ثم 
سجات الطالب 
ثم وثيقتي يتم 

اختيار متابعة استام 
وثيقتي الجامعية

صفحة تأكيد طلب 
ارسال الوثائق الجامعية 
عن طريق البريد السريع

ــة  ــة متابع ــذه الصفح ــالل ه ــن خ ــك م يمكن
تــم  حالــة  فــي  الشــحنة  اســتالم  عمليــة 
اختيــار ارســال الوثائــق الجامعيــة عــن طريــق 
البريــد الســريع وايضــً فــي حالــة اســتامها 
مــع  والتســجيل.  القبــول  عمــادة  مــن 
مالحظــة أنــه يمكــن للطالــب تغييــر طريقــة 
اســتام الوثائــق الجامعيــة فــي حالــة أراد 
للطلــب  معينــة  مراحــل  فــي  وذلــك  ذلــك 

النظــام. يحددهــا 

متابعة استام الوثيقة
ــام  ــر نظ ــك عب ــة. وذل ــدار الوثيق ــل إص ــك مراح ــرج، وكذل ــات التخ ــع لطلب ــة تتب ــام خاصي ــر النظ يوف

ــول  ــالل الدخ ــن خ الـــ)ODUS Plus( م
الطالب -< سجات الطالب -< وثيقتي -< متابعة استام وثيقتي الجامعية
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يجب إنهاء جميع االلتزامات 
والعهد المسجلة على الطالب، 

قبل التمكن من اتمام عملية 
التخرج وطباعة الوثيقة.

عندما ال توجد التزامات أو 
عهد مسجلة على الطالب، 
يمكن طباعة االستمارة بعد 

تحديد سببً إلخالء الطرف.

حيث يتم تخريج الطالب 
إلكترونيً، بعد التأكد من أن 
الطالب ليس عليه عهدة أو 

التزام مسجل لدى قطاعات 
الجامعة.

إخاء الطرف اإللكتروني
يتــم عمــل إخــالء طــرف إلكترونــي لطــالب الجامعــة )انتظــام -انتســاب - تعليــم عــن ُبعــد( عــن 
طريــق حســاب الطالــب بنظــام الخدمــات األكاديميــة للطــالب )Odus Plus( مــن قائمــة الطالــب 

ثــم الضغــط علــى رابــط االلتزامــات والعهــد.
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استام وثيقة التخرج وكشف الدرجات
يوجد خياران الستالم وثائق التخرج وكشف الدرجات :

أواًل: الحضور الشخصي
يكــون االســتالم شــخصيً عــن طريــق مراجعــة عمــادة القبــول والتســجيل فــي التاريــخ الــذي تحــدده 
العمــادة الســتالم الوثائــق، حســب اليــوم المحــدد فــي التقويــم األكاديمي لــكل فصل دراســي فقط. 

وال يمكــن اســتالمها قبــل هــذا التاريــخ ألي ســبب كان.

Aramex ثانيً: تفويض البريد السريع
الطالــب الخريــج، يســتطيع عــن طريــق حســابه الشــخصي بنظــام الخدمــات األكاديميــة للطــالب 
)Odus Plus( مــن قائمــة الطالــب ثــم الضغــط علــى رابــط اســتالم وثيقــة التخــرج، تفويــض البريــد 
ــل  ــكل فص ــي ل ــم األكاديم ــي التقوي ــدد ف ــوم المح ــب الي ــة حس ــتالم الوثيق ــريع Aramex، الس الس
دراســي، وكشــف الدرجــات مــع خمــس صــور مصدقــة منهمــا، وتوصيلهمــا لمقــر إقامــة الطالــب 
ــت  ــب وق ــا الطال ــااًل، يدفعه ــة 30 ري ــدة بقيم ــة موح ــوم رمزي ــة، برس ــل المملك ــكان داخ ــي أي م ف
االســتالم. علمــً بأنــه يمكــن للطالــب طلــب توصيــل الوثيقــة خــارج المملكــة، ولكــن بالســعر الــذي 
تحــدده الشــركة حســب العنــوان، ويدفعــه الطالــب قبــل االرســال. وكذلــك يمكــن للطالــب متابعــة 
الشــحنات الســابقة، علــى موقعه الشــخصي بنظــام الخدمــات األكاديميــة )Odus Plus(، ومعرفة 

مــكان وصولهــا لحظيــً.



الخدمات االكاديمية اإللكترونية
ODUS PLUS

odusplus-ss.kau.edu.sa

المعامالت اإللكترونية للطالب
ers.kau.edu.sa/index.asp

dar@kau.edu.sa kauadmission admissionweb


