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 :مقدمة

كبيرة لطالب وطالبات الجامعة. لذا تم  أهميةذا  (people soft)يعتبر نظام سجالت الطلبة 

بكل طالب  المقررات الخاصةلتسهيل عملية تسجيل ومبسط اعداد هذا الدليل لتقديم شرح مفصل 

 وطالبة من خالل نظام سجالت الطالب.

 السنة التحضيرية؟كيف يسجل الطالب المواد الدراسية التي سيدرسها في 

 Student Informationنظام سجالت الطالب يقوم الطالب بتسجيل المقررات من خالل 

System جيل كما هو وذلك بالدخول على حسابه الشخصي بموقع الجامعة وإتباع خطوات التس

 . وبدليل التسجيل الذي يستلمه الطالب ببرنامج التهيئة موضح

 :نتبع الخطوات التالية لقيام بتسجيل الموادل

 :نظام سجالت الطالبالدخول على  .1

 

 :تظهر النافذة التاليةنظام سجالت الطالب بعد الدخول على  .2
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( @UOD رقم بطاقة األحوال)* المروروكلمة ( الرقم الجامعي) خل اسم المستخدمأد .3

 النافذة التاليةوهي نفس بيانات الدخول للبريد الجامعي للطالب الذي قام بتفعيله لتظهر 

 :الذاتية الخدمة منها اختر

 
تنتهي أي ا ويوم 90يجب تغيير كلمات السر كل * يجب اتباع سياسة الخصوصية واألمان لنظام إدارة البريد اإللكتروني و

يتم تطبيق عملية "إعادة تعيين كلمة المرور" للمستخدمين الذين و من تاريخ إصداره 59:59:23كلمة مرور مؤقتة في 

 .لذا يجب على الطالب سرعة انشاء حساب البريد اإللكتروني وتغيير كلمة المرور ول مرةأليسجلوا الدخول 
 :مركز الطالبكما بالصورة التالية اختر منها  الخدمة الذاتيةتظهر بعد ذلك نافذة  .4

 
 بحث عن فصل:كما بالصورة التالية اختر منها مركز طالب ) س ( نافذة بعد ذلك تظهر  .5
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 :موافقكما بالصورة التالية اختر منها بحث عن فصل نافذة بعد ذلك تظهر  .6

 
المؤسسة والفصل حدد كما بالصورة التالية  إدخال معايير البحثنافذة بعد ذلك تظهر  .7

 بحث:اختر منها المطلوب ثم  الدراسي

 
حسب كما بالصورة التالية  المقررات المدرجة بالفصل الدراسينافذة بعد ذلك تظهر  .8

ثم  لعرض كافة المقررات والشعب عرض كافة األقسام باختيار قماألقسام األكاديمية 

 تحديد فصل: اختيار ثمالشعبة المطلوبة  اختيار
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بالصورة التالية تبع الخطوات الموضحة او عربة التسوقإلى  أذهب الفصل تحديدبعد  .9

مع مالحظة  لنقلة من العربة إلى الخطة الدراسية تسجيل باختيارتسجيل المقرر المحدد ل

 :أن تكون الحالة باللون األخضر

 
إنهاء  باختيارإلى الخطة الدراسية  عربة التسوقتأكيد تسجيل الفصول المختارة من  .10

مع مالحظة أن تكون الحالة إلنهاء تسجيل المقرر المحدد كما بالصورة التالية  التسجيل

إذا كانت الحالة غير ذلك أختر السابق الختيار شعبة أخرى وتابع  باللون األخضر

 :الخطوات مرة أخرى

 

الفصول المختارة من باقي تسجيل ل 10إلى رقم  5القيام بنفس الخطوات من رقم  .11

مع مالحظة أن تكون الحالة  إنهاء التسجيل اختياروإلى الخطة الدراسية  عربة التسوق

إذا كانت الحالة غير ذلك أختر السابق الختيار شعبة أخرى وتابع  باللون األخضر

 .الخطوات مرة أخرى
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 على تاريخ المقررات الخاصة بالطالب الطالعخطوات ا

وكلمة المرور لتظهر النافذة التالية  ثم أدخل اسم المستخدم الطالب سجالت نظام على الدخولب ابدأ .1

 :الخدمة الذاتيةاختار منها 

 

 :السجالت األكاديميةالتالية اختر منها  الخدمة الذاتيةتظهر نافذة  .2

 

 :تاريخ المقررات الخاصة بيالتالية اختر منها  السجالت األكاديميةتظهر نافذة  .3

 

المقررات الخاصة بالطالب مع مالحظة بها والتي تظهر التالية  تاريخ المقررات الخاصة بيتظهر نافذة  .4

 التسجيل بنجاح:الحالة أن تكون جميعها أمامها دائرة خضراء بها عالمة صح وتعنى إتمام عملية 
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 تعليمات هامة

 شعبة واحدة فقطاختيار  العلميةعند بداية تسجيل المقررات وطالبة طالب  على كليجب  .1

يتم العامة اللغة اإلنجليزية في مقرر لشعب  بالنسبة. أما ةمن شعب أكثريل في وعدم التسج

فال يتقيد الطالب على حسب اختبار تحديد المستوى تسجيلها تلقائيًا من قبل العمادة 

  .المحدد في المقررات العلمية الشعبة رقم والطالبة بنفس

طباعة  )ايجداولهم  المقررات طباعةمن تسجيل  طالبة بعد االنتهاءيجب على كل طالب و .2

 .األسبوعي(جدول الفصول والجدول 

 المقررفي كشف الحضور الخاص في استاذ لم ترد اسمائهم  وطالبةطالب  يجب على كل .3

على الفور وعدم بالعمادة لتسجيل مكتب االشراف الطالبي للمسار أو مشرف مكتب امراجعة 

 .التوقيع في كشف يدوي

 أو على زميلالدراسية بنفسه وعدم االعتماد  همقرراتطالبة تسجيل طالب و يجب على كل .4

 .زميله

 .عند حضور المحاضرات الدراسية طالبة احضار الجدول الدراسيطالب و يجب على كل .5

 

 يوجد في السنة التحضيرية ثالثة مسارات كما الجدول التالي

 طالبــــــــــــــــــــات طـــــــــــــــــــــــالب

 ارســـــــــــــالم م
بالخطة  رمز الشعبة

 الدراسية
 ارســـــــــــــالم م

 رمز الشعبة

 بالخطة الدراسية

2و 1مسار صحي  1  HM 1  2و 1مسار صحي  HF 

 GF مسار هندسي GM 2 مسار هندسي 2

 SF مسار علمي SM 3 مسار علمي 3

 DF كلية المجتمع بالدمام 4   

 QF كلية المجتمع بالقطيف 5   

 


