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 السجل المهاري بجامعة الملك سعود
  

 ما هو السجل المهاري؟
هو وثٌقة رسمٌة معتمدة من الجامعة تصدرها وحدة السجل المهاري بمركز الحاسب وتنمٌة المهارات للتدرٌب 

الطالبة خالل فترة دراسته /بعمادة شؤون الطالب تشتمل على كافة الدورات التدرٌبٌة التً حصل علٌها الطالب
 .الجامعٌة

 ما هً فائدة السجل المهاري؟
ٌساعد السجل المهاري فً تحسٌن فرص الطالب والطالبات المتخرجٌن فً الحصول على الوظائف المناسبة 

من خالل توفٌر إثبات رسمً لقدراتهم ومهاراتهم فً المجاالت غٌر األكادٌمٌة مما ٌدعم فرص منافستهم على 
. الوظائف

 ما هً أهداف السجل المهاري؟
تزوٌد الطالب والطالبة بوثٌقة رسمٌة توضح المهارات المهنٌة والشخصٌة المكتسبة خالل مرحلة الدراسة  .1

.  الجامعٌة
.  تحسٌن مخرجات الجامعة من خالل دعم وإثراء السٌرة الذاتٌة للطلبة .2
.  إبراز جهود الطالب والطالبة فً تأهٌل نفسه فً المجاالت اإلضافٌة غٌر األكادٌمٌة .3
.  توثٌق مشاركات الطالب وجهودهم الشخصٌة وتفاعلهم مع الحٌاة الجامعٌة .4
.  تحفٌز الطالب والطالبات لالهتمام بتنمٌة مهاراتهم غٌر األكادٌمٌة .5

 كٌف ٌمكن الحصول على السجل المهاري؟

إذا سبق لك االلتحاق بأي دورة تدرٌبٌة داخل الجامعة ، فٌمكنك الدخول على البوابة االلكترونٌة فً موقع 
ثم تسجٌل الدورات التً حصلت علٌها فً النماذج الموجودة على  (إقونة السجل المهاري)الجامعة ، واختٌار 

والموافقة علٌها ، ثم مراجعة وحدة السجل المهاري بالدور الرابع مبنى  (بعد قراءة الشروط والضوابط)الموقع 
مصطحباً معك أصول شهادات الدورات التً سجلتها على الموقع لمطابقتها واعتمادها ، ومن ثم  (17)رقم 

. ٌمكنك طباعة السجل المهاري الخاص بك المعتمد والمختوم من الموقع مباشرة
 ما هً الدورات المعتمدة فً السجل المهاري؟

: ٌحتوي السجل المهاري على رصد لمهارات الطالب فً مجاالت رئٌسٌة هً
. مهارات الحاسب اآللً األساسٌة والتخصصٌة.    1
الدورات التدرٌبٌة المهنٌة التً تخدم حقول علمٌة أو تخصصٌة شرٌطة أن تكون خالل فترة الدراسة .  2

. الجامعٌة وأن تكون معتمدة من الجهات التً نظمتها وٌمكن التحقق من صدقٌتها
مهارات تطوٌر الذات وبناء الشخصٌة .    3
المشاركة فً العمل التطوعً وخدمة المجتمع .    4
المشاركات فً مجال النشاط الطالبً .    5
. المهارات القٌادٌة الطالبٌة.    6
. الجوائز التً حصل علٌها الطلبة.    7
. الطالبة داخل الجامعة/أي دورات أخرى حصل علٌها الطالب.    8

 ما هً اللغات التً ٌصدر بها السجل المهاري؟
الطالبة ، واللغة التً قام /ٌتم إصدار السجل المهاري باللغتٌن العربٌة واالنجلٌزٌة ، على حسب رغبة الطالب

. بتسجٌل مهاراته ودوراته بها على الموقع
  

 :ما هً آلٌة تسجٌل المهارات والدورات فً السجل المهاري
على موقع الجامعة باستخدام اسم  (EduGate)الطالبة بالدخول إلى البوابة اإللكترونٌة /أن ٌقوم الطالب.  1

. المستخدم وكلمة السر الخاصة به ، ثم اختٌار اٌقونة السجل المهاري
. (اختٌارٌة)الطالبة باالطالع على الصفحة التعرٌفٌة عن السجل المهاري /ٌقوم الطالب.    2
، علماً بأنه  (موافق)الطالبة باالطالع على صفحة الشروط والضوابط ثم الضغط على خٌار /ٌقوم الطالب.  3

. لن ٌستطٌع فتح الصفحة التالٌة إذا لم ٌوافق على الشروط
الطالبة على صفحة السجل المهاري ٌقوم بتعبئة المهارات والدورات التً حصل علٌها /عند دخول الطالب.  4

فً الحقول الموجودة باستخدام القوائم المنسدلة ، وفً حالة عدم توفر المسمى المطلوب فً القائمة المنسدلة ٌقوم 
. المتوفر فً القائمة المنسدلة (أخرى)الطالبة بتعبئة البٌانات فً حقل /الطالب

ها /الطالبة مراجعة وحدة السجل المهاري إلعتماد البٌانات التً قام بإدخالها مصطحباً معه/على الطالب.  5
. إثبات الشخصٌة وأصول الشهادات التً قام بإدخالها فً السجل المهاري

موظفة وحدة السجل المهاري تدقٌق البٌانات ومضاهاتها مع أصول الشهادات ، وعدم اعتماد /على موظف.  6
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. أي بٌانات لٌس لدٌها إثبات
. الطالبة طباعة السجل المهاري من الموقع فً أي وقت/ٌمكن للطالب.    7
  

 :ما هً ضوابط السجل المهاري

. (منتظم ، خرٌج ، منقطع ، مفصول ، معتذر)الطالبة من طلبة الجامعة / أن ٌكون الطالب.    1
. أال تتجاوز فترة التخرج عند التقدم لتسجٌل المهارات والدورات المكتسبة عن سنتٌن.    2
الطالبة بتعبئة بٌانات سجله المهاري فً موقع البوابة االلكترونٌة باللغة التً ٌرغبها /أن ٌقوم الطالب.    3
. وفقاً للشروط والضوابط الموجودة على الموقع (االنجلٌزٌة/العربٌة)
الطالبة إال بعد مراجعة وحدة السجل / لن ٌتم اعتماد بٌانات السجل المهاري المدخلة من قبل الطالب.  4

. المهاري بمركز تنمٌة المهارات الطالبٌة بعمادة شؤون الطالب أو وكالة العمادة لشؤون الطالبات
الطالبة فٌجب أن تكون الشهادات المدرجة ضمن السجل المهاري /إلعتماد البٌانات المدخلة من قبل الطالب.  5

مختومة وموقعة من الجهة التً أصدرتها داخل الجامعة، وستقوم وحدة السجل المهاري بالعمادة بالتحقق من 
. صحتها

الطالبة التعدٌل أو اإلضافة أو الحذف فً سجله المهاري بعد اعتماده من وحدة السجل /ال ٌمكن للطالب.  6
. المهاري بالعمادة إال بعد مراجعة عمادة شؤون الطالب

. الطالبة طباعة سجله المهاري من الموقع مباشرة/بعد اعتماد البٌانات المدخلة سوف ٌستطٌع الطالب.    7
 :ما هً شروط تسجٌل الدورات فً السجل المهاري

. مهارات الحاسب اآللً األساسٌة والتخصصٌة.    1
. ساعة فأكثر (15)أال تقل مدة الدورة عن -         

مهارات تطوٌر الذات وبناء الشخصٌة .    2
. ساعات فأكثر (4)أال تقل مدة الدورة عن -         

المشاركة فً العمل التطوعً وخدمة المجتمع .    3
ساعة متواصلة أو متفرقة وتكون الشهادة موثقة من الجهة التً  (50)أال تقل ساعات المشاركة عن -    

. أصدرتها بعد نهاٌة برنامج العمل التطوعً مباشرة وان ٌكون العمل التطوعً منظم من جهة داخل الجامعة
المشاركات فً مجال النشاط الطالبً .    4

ساعة موثقة  (50)أال ٌقل عدد الساعات عن -         
المهارات القٌادٌة .    5

: الطالبة قد تولى مسؤولٌة القٌادة فً المجاالت التالٌة/أن ٌكون الطالب
. رئاسة األندٌة الطالبٌة-         
. مقرر اللجان الطالبٌة-         
. رئاسة أو عضوٌة المجالس االستشارٌة الطالبٌة-         
. عضوٌة لجان الحقوق الطالبٌة أو مجلس إدارة صندوق الطالب-         
. رئاسة الفرق الخاصة بخدمة المجتمع واألعمال التطوعٌة مع جهات داخل الجامعة-         
أخرى -         

. الجوائز .    6
أن تكون الجائزة قد حصل علٌها من جهة داخل الجامعة فً أحد مجاالت التفوق الدراسً أو األنشطة -    

. الطالبٌة أو العمل التطوعً وخدمة المجتمع أو االبتكارات العلمٌة
. الدورات التدرٌبٌة المهنٌة التً تخدم حقول علمٌة أو تخصصٌة.    7

أن تكون خالل فترة الدراسة الجامعٌة وأن تكون معتمدة من جهات داخل الجامعة وٌمكن التحقق من -         
.   صدقٌتها

 


