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دليل تسجيل المقررات

مقدمة:

يعتــر نظــام ســجالت الطــاب ( )people softذو أهميــة كبــرة لطــاب وطالبــات الجامعــة  ،لــذا تــم اعــداد هــذا الدليــل لتقديــم رشح مفصــل
ومبســط لتســهيل عمليــة تســجيل املقــررات الخاصــة لــكل طالــب وطالبــة مــن خــال نظــام ســجالت الطــاب.

كيف يسجل الطالب المواد الدراسية التي سيدرسها في السنة التحضيرية؟

يقــوم الطالــب بتســجيل املقــررات مــن خــال نظــام ســجالت الطــاب  Student Information Systemوذلــك بالدخــول عــى حســابه
الشــخيص مبوقــع الجامعــة وإتبــاع خطــوات التســجيل كــا هــو موضــح بدليــل التســجيل الــذي يســتلمه الطالــب بربنامــج التهيئــة.

للقيام بتسجيل المواد نتبع الخطوات التالية:

الدخــول إىل موقــع الجامعــة اإللكــروين والضغــط عــى ايقونــة الخدمــات االلكرتونيــة ثــم أدخــل اســم املســتخدم (الرقــم الجامعــي) وكلمــة
1
املــرور االفرتاضيــة هــي (رقــم بطاقــة األحــوال @ )iauثــم اخــر صفحتــي:

 2بعـد الدخـول عـىل صفحتي اخرت نظام سجالت الطالب:

 3بعــد الدخــول عــى نظــام ســجالت الطــاب أدخــل اســم املســتخدم (الرقــم الجامعــي) وكلمــة املــرور (رقــم بطاقــة األحــوال @ )iauالتــي
ســبق إدخالهــا للخدمــات االلكرتونيــة وهــي نفــس بيانــات الدخــول للربيــد الجامعــي للطالــب الــذي قــام بتفعيلــه:

عمادة السنة التحضيرية والدراسات المساندة

مالحظــة هامــة:
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يجــب اتبــاع سياســة الخصوصيــة واألمــان لنظــام إدارة البريــد اإللكترونــي ويجــب تغييــر كلمــات الســر كل 90
يومــا وتنتهــي أي كلمــة مــرور مؤقتــة فــي  59:59:23مــن تاريــخ إصــداره ويتــم تطبيــق عمليــة «إعــادة تعييــن كلمــة المــرور» للمســتخدمين
الذيــن يســجلوا الدخــول ألول مــرة لــذا يجــب علــى الطالــب ســرعة الدخــول لحســاب البريــد اإللكترونــي وتغييــر كلمــة المــرور.

 4تظهر النافذة الصفحة الرئيسية للطالب اخرت منها إدارة الفصول كام هو موضح:

 5تظهر بعد ذلك نافذة مواعيد التسجيل كام بالصورة التالية اخرت منها البحث عن فصول:

 6تظهر بعد ذلك تحديد الفصول املراد إضافتها كام بالصورة التالية اخرت منها بحث:
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 7تظهر بعد ذلك نافذة إدخال معايري البحث كام بالصورة التالية ثم اخرت منها بحث:

 8تظهــر بعــد ذلــك نافــذة نتائــج البحــث والتــي تظهــر املقــررات املدرجــة بالفصــل الــدرايس كــا بالصــورة التاليــة حســب األقســام األكادمييــة ،قــم باختيــار
عــرض كافــة األقســام لعــرض كافــة املقــررات والشــعب ،ثــم ،اختيــار الشــعبة املطلوبــة ثــم اختيــار تحديــد فصــل.

9

بعــد تحديــد الفصــل تظهــر لــك تفضيــات
التســجيل واتبــع الخطــوات املوضحــة بالشــكل
لتســجيل املقــرر املحــدد ،ثم،اختيــار التــايل
لنقلــة إىل عربــة التســوق مــع مالحظــة أن
تكــون الحالــة باللــون األخــر.
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 10الخطــوة  1مــن  3والخاصــة بإضافــة الفصــل املختــار إىل عربــة التســوق بنجــاح ،تقــوم بعــد ذلــك باختيــار بحــث والقيــام بنفــس الخطــوات الســابقة
مــن رقــم  5إىل رقــم  9إلضافــة باقــي الفصــول املختــارة إىل عربــة التســوق «حســب الخطــة الدراســية للفصــل الــدرايس واملعلنــة مبوقــع عــادة الســنة
التحضرييــة والدراســات املســاندة مبوقــع الجامعــة».

مــع مالحظــة أن تكــون الحالــة باللــون األخضــر إذا كانــت الحالــة غيــر ذلــك أختــر الســابق الختيــار شــعبة أخــرى وتابــع
الخطــوات مــرة أخرى.

 11يــأيت الخطــوة  2مــن  3والخاصــة بنقــل الفصــول املختــارة التــي تــم اضافتهــا مــن عربــة التســوق إىل الخطــة الدراســية وذلــك بتحديــد كافــة الفصــول
ثــم اختيــار متابعــة إىل الخطــوة  2مــن  3مــع مالحظــة أن تكــون الحالــة باللــون األخــر.
 12يــأيت الخطــوة  3مــن  3والخاصــة بإنهــاء التســجيل بظهــور جميــع الفصــول املختــارة واختيــار إنهــاء التســجيل مــع مالحظــة أن تكــون الحالــة باللــون
األخــر إذا كانــت الحالــة غــر ذلــك ارجــع إىل الســابق الختيــار شــعبة أخــرى وتابــع الخطــوات مــرة أخــرى.

تعليمات هامة
1.1يجــب عــى كل طالــب وطالبــة عنــد بدايــة تســجيل املقــررات العلميــة اختيــار شــعبة واحــدة فقــط وعــدم التســجيل يف أكــر
مــن شــعبة .أمــا بالنســبة لشــعب يف مقــرر اللغــة اإلنجليزيــة العامــة يتــم تســجيلها تلقائيـاً مــن قبــل العــادة عــى حســب اختبــار
تحديــد املســتوى.
2.2يجــب عــى كل طالــب وطالبــة بعــد االنتهــاء مــن تســجيل املقــررات طباعــة جداولهــم (أي طباعــة جــدول الفصــول والجــدول
األســبوعي).
3.3يجــب عــى كل طالــب وطالبــة مل تــرد اســائهم يف كشــف الحضــور الخــاص بأســتاذ املقــرر مراجعــة مكتــب االرشاف الطــايب
للمســار أو مــرف مكتــب التســجيل بالعــادة عــى الفــور وعــدم التوقيــع يف كشــف يــدوي.
4.4يجب عىل كل طالب وطالبة تسجيل مقرراته الدراسية بنفسه وعدم االعتامد عىل زميل أو زميله.
5.5يجب عىل كل طالب وطالبة احضار الجدول الدرايس عند حضور املحارضات الدراسية.
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يوجد في السنة التحضيرية أربعة مسارات كما الجدول التالي

خطوات االطالع على تاريخ المقررات الخاصة بالطالب
 1ابــدأ بالدخــول عــى نظــام ســجالت الطــاب ثــم أدخــل اســم املســتخدم وكلمــة املــرور لتظهــر نافــذة الصفحــة الرئيســية للطــاب اختــار منهــا
الســجالت األكادميية:

 2تظهــر نافــذة تاريــخ
املقــررات ،والتــي تظهــر بهــا
املقــررات الخاصــة بالطالــب،
مــع مالحظــة الحالــة أن تكــون
جميعهــا أمامهــا دائــرة خــراء
بهــا عالمــة صــح وتعنــى إمتــام
عمليــة التســجيل بنجــاح:

