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مقدمة:
ــم رشح مفصــل  ــل لتقدي ــم اعــداد هــذا الدلي ــذا ت ــات الجامعــة ل ــرة لطــاب وطالب ــة كب ــة )people soft( ذا أهمي ــر نظــام ســجات الطلب يعت

ــة مــن خــال نظــام ســجات الطــاب. ــة تســجيل املقــررات الخاصــة بــكل طالــب وطالب ومبســط لتســهيل عملي

كيف يسجل الطالب المواد الدراسية التي سيقوم بدراستها في السنة التحضيرية؟
يقــوم الطالــب بتســجيل املقــررات مــن خــال نظــام ســجات الطــاب Student Information System وذلــك بالدخــول عــى حســابه الشــخيص 

مبوقــع الجامعــة واتبــاع خطــوات التســجيل كــا هــو موضــح بدليــل التســجيل الــذي يســتلمه الطالــب برنامــج التهيئــة. 

للقيام بتسجيل املواد نتبع الخطوات التالية:

الدخــول إىل الخدمــات اإللكرتونيــة ثــم أدخــل اســم املســتخدم )الرقــم الجامعــي( وكلمــة املــرور وهــي )uod@رقــم بطاقــة األحــوال( ثــم 

اخــرت صفحتــي ثــم اخــرت نظــام ســجات الطــاب:

بعــد الدخــول عــى نظــام ســجات الطاب 

تظهــر النافــذة التالية:

أدخل اســــم املستخــدم )الرقــم الجـــامعي( وكلــمة املرور االفرتاضية

ــة  ــات اإللكرتوني ــا للخدم ــي ســبق إدخاله ــة األحــوال( الت ــم بطاق  *)uod@رق

ــه  وهــي نفــس بيانــات الدخــول للريــد الجامعــي للطالــب الــذي قــام بتفعيل

ــة: ــة الذاتي ــا الخدم ــة اخــرت منه ــذة التالي ــر الناف لتظه

* يجــب إتبــاع سياســة الخصوصيــة واألمــان لنظــام إدارة البريــد 
ــي أي  ــا وتنته ــر كل 90 يوم ــات الس ــر كلم ــب تغيي ــي ويج اإللكترون
كلمــة مــرور مؤقتــة خــال ٢٤ ســاعة مــن تاريــخ إصدارهــا ويتــم 
تطبيــق عمليــة »إعــادة تعييــن كلمــة المــرور« للمســتخدمين الذيــن 
ــاء  ــرعة انش ــب س ــى الطال ــب عل ــذا يج ــرة ل ــول ألول م ــجلوا الدخ س

ــرور. ــة الم ــر كلم ــي وتغيي ــد اإللكترون ــاب البري حس
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3عمادة السنة التحضيرية والدراسات المساندة
تظهــر بعــد ذلــك نافــذة الخدمــة الذاتيــة كــا بالصــورة 

التاليــة اخــرت منهــا مركــز الطــاب:

ــورة  ــا بالص ــب ( ك ــم الطال ــاب )اس ــز ط ــذة مرك ــك ناف ــد ذل ــر بع تظه

ــل: ــن فص ــث ع ــا بح ــرت منه ــة اخ التالي

تظهــر بعــد ذلــك نافــذة بحــث عــن فصــل كــا بالصــورة 

التاليــة اخــرت منهــا موافــق:

تظهــر بعــد ذلــك نافــذة إدخــال معايــر البحــث كــا بالصــورة التاليــة حــدد 

ــم اخــرت منهــا بحــث: ــدرايس املطلــوب ث املؤسســة والفصــل ال

تظهــر بعــد ذلــك نافــذة 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 

ــل: ــد فص تحدي

بعــد تحديــد الفصــل أذهــب إىل عربــة التســوق واتبــع الخطــوات املوضحــة 

بالصــورة التاليــة لتســجيل املقــرر املحــدد باختيــار تســجيل لنقلــة مــن العربة 

إىل الخطــة الدراســية مــع ماحظــة أن تكــون الحالــة باللــون األخــر:

تأكيــد تســجيل الفصــول املختــارة مــن عربــة التســوق إىل الخطــة الدراســية باختيــار إنهــاء التســجيل وال يســمح لــك بإنهــاء التســجيل إال بعــد 

إضافــة جميــع املقــررات بنفــس الشــعبة إىل عربــة التســوق، كــا بالصــورة التاليــة إلنهــاء تســجيل املقــرر املحــدد مــع ماحظــة أن تكــون الحالــة 

باللــون األخــر إذا كانــت الحالــة غــر ذلــك أخــرت الســابق الختيــار شــعبة أخــرى وتابــع الخطــوات مــرة أخــرى:

القيــام بنفــس الخطــوات مــن رقــم 5 إىل رقــم 

ــارة مــن  ــول املخت 10 لتســجيل باقــي الفص

عربــة التســوق إىل الخطــة الدراســية واختيــار 

تكــون  أن  مــع ماحظــة  التســجيل  إنهــاء 

الحالــة باللــون األخــر إذا كانــت الحالــة غــر 

ــرى  ــعبة أخ ــار ش ــابق الختي ــرت الس ــك أخ ذل

ــع الخطــوات مــرة أخــرى. وتاب
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خطوات االطاع على تاريخ المقررات الخاصة بالطالب
ابــدأ بالدخــول عــى نظــام ســجات الطــاب ثــم 

ــر  ــرور لتظه ــة امل ــتخدم وكلم ــم املس ــل اس أدخ

ــة: ــة الذاتي ــا الخدم ــار منه ــة اخت ــذة التالي الناف

تظهر نافذة الخدمة الذاتية التالية اخرت منها السجات األكادميية:

ــا  ــرت منه ــة اخ ــة التالي ــجات األكادميي ــذة الس ــر ناف تظه

ــة يب: ــررات الخاص ــخ املق تاري
تظهــر نافــذة تاريــخ املقــررات الخاصــة بالطالــب التاليــة مــع ماحظــة أن تكــون 

جميعهــا أمامهــا دائــرة خــراء بهــا عامــة صــح وتعنــى إمتــام عمليــة التســجيل 

ح: بنجا

تعليمات هامة
1. يجــب 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 تلقائيــاً مــن قبــل العــادة عــى حســب اختبــار تحديــد املســتوى فــا يتقيــد الطالــب والطالبــة 

بنفــس رقــم الشــعبة املحــدد يف املقــررات العلميــة مــا عــدا طــاب وطالبــات املســار اإلنســاين يتــم تســجيل مقــرر اللغــة اإلنجليزيــة العامــة مــن قبلهــم . 

2. يجب عى كل طالب وطالبة بعد االنتهاء من تسجيل املقررات طباعة جداولهم )اي طباعة جدول الُشَعب والجدول األسبوعي(.

3. يجــب 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. يجب عى كل طالب وطالبة تسجيل مقرراته الدراسية بنفسه وعدم االعتاد عى زميل أو زميله.

5. يجب عى كل طالب وطالبة احضار الجدول الدرايس عند حضور املحارضات الدراسية.

٦. ملعرفة جدولك الدرايس الخاص مبسارك يرجى الرجوع إىل الرابط التايل:

يوجد في السنة التحضيرية أربعة مسارات كما الجدول التالي
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املســـــــــــــار

مسار صحي 1

مسار صحي لكليتي التمريض 

والصحة العامة

املســـــــــــــار

مسار هنديس

مسار انساين

مسار علمي

املســـــــــــــار

مسار صحي 1

مسار صحي لكليتي التمريض 

والصحة العامة

مسار هنديس

املســـــــــــــار

مسار انساين

مسار علمي

كلية املجتمع بالدمام

كلية املجتمع بالقطيف

املســـــــــــــار

السنة التحضرية بكلية 
العلوم التطبيقية بالجبيل

السنة التحضرية املسار 

اإلنساين بكلية الرتبية بالجبيل

رمز الشعبة

HM 

NM

رمز الشعبة 

GM

UM

SM

رمز 

الشعبة

 HF

NF

GF

رمز 

الشعبة

UF

SF

DF

QF

رمز 

الشعبة

HFJ

UFJ

طالبات

طاب

http://www.uod.edu.sa/ar/administration/deanships/deanship-of-preparatory-year-and-supporting-studies/schedules


