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الموضوع
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الصفحة

44

58

المقدمة
دليل مكتب التسجيل  -المقدمة
يسر عمادة القبول والتسجيل أن تقدم لكم الدليل اإلرشادي للخدمات االلكترونية في نظام سجالت
الطالب والذي يحتوي على العديد من الخدمات المتاحة لمكاتب التسجيل في الكليات مثل إدخال
الجداول الدراسية وتسجيل الطالب وغيرها من الخدمات األخرى.
وال شك أن اإلطالع على هذا الدليل أمر مهم حيث أنه يساعد في استخدام النظام بالشكل الصحيح.
وعمادة القبول والتسجيل تسعى دائما إلى إحداث نقلة نوعية تطويرية على مستوى الخدمات
اإللكترونية وذلك لتوفير الوقت والجهد على مستخدمي النظام.
ويسعدنا تلقي مالحظاتكم واقتراحاتكم على البريد االلكتروني (.)registrar@ud.edu.sa
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تعريفات عامة
الفصل الدراسي :
 :2141الفصل الدراسي األول من العام .2015 –2014
 :2134النظام السنوي من العام .2014 –2013
 :2135الفصل الصيفي من العام .2014 –2013
 :2132الفصل الدراسي الثاني من العام .2014 –2013
 :2131الفصل الدراسي األول من العام .2014 –2013
حيث تشير الخانات الثالث األولى من اليسار إلى العام الدراسي ،بينما تشير الخانة الرابعة إلى الفصل
الدراسي من العام.
الجدول الدراسي:
مجال التخصص ( : )Subject Areaهو المجال الذي يتبعه المقرر الدراسي ويرمز له برمز معين مقتبس
من اسم المجال باللغة االنجليزية ( الدراسات اإلسالمية /اللغة العربية  ،رياضيات ،لغة انجليزية.) .. ،
رقم الكتالوج ( : )Catalog Noرقم المقرر في الخطة الدراسية مكون من ثالث أرقام  :الرقم األول للسنة
والرقمين التاليين مسلسلة للمقررات.
رقم الشعبة ( : )Class Numberرقم مكون من  4إلى  5أرقام عادة ويستخدم لتسجيل الطالب ولالطالع
على كشوف الفصول.
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تسجيل الدخول
القبول والتسجيل

موقع الجامعة

نظام سجالت الطالب

الدخول
لتسجيل
العربية،
باللغة
اضغط على رابط
اللغة العربية
الدخول
لتسجيل
باللغة االنجليزية،
اضغط على رابط
English

2
1
4

تغييـــر كلمــة المـــرور
لتغيير كلمة المرور ،الرجاء اتباع الخطوات التالية :
تغيير كلمة المرور الخاصة بي

هنا يتم إدخال بيانات كلمة
المرور الجديدة

1

2
بعد ادخال بيانات كلمة المرور
الجديدة ،الرجاء الضغط على زر
تغيير كلمة المرور
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الفصل األول :إدخال المباني والقاعات
الفصل األول :إدخال المباني والقاعات
 إدخال مبنى
 إدخال قاعة
 تعديل بيانات مبنى أو قاعة

نظرا ألهمية إدخال أرقام المباني والقاعات في النظام فإنه يلزم مكاتب التسجيل في الكليات إدخال
أرقام المباني والقاعات في النظام ليستطيعوا من اختيار رقم المبنى والقاعة أثناء إدخال الجداول
الدراسية في كل فصل دراسي.
ويستفاد من إدخال تلك األرقام معرفة الطالب واألستاذ مكان المحاضرة وكذلك يساعد الكلية في
معرفة القاعات المتاحة في وقت معين وسيتم عرض طريقة إدخال المباني والقاعات في هذا الفصل.
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المباني والقاعات
إلدخال المباني في النظام الرجاء إتباع الخطوات التالية:
إعداد SACR

جداول التأسيس

التجهيزات

جداول المباني

الفصل األول :إدخال المباني والقاعات

2

1
3

7

المباني والقاعات  -إدخال مبنى
 -1اضغط إضافة قيمة جديدة

 -2أدخل رمز المبنى ( وليكن أي رمز يرمز
لمبنى الكلية ) ثم اضغط إضافة

8

 -4اضغط حفظ

الفصل األول :إدخال المباني والقاعات

 -3ستظهر أمامك الحقول التالية فارغة
قم بكتابة الوصف  /الوصف القصير للمبنى

المباني والقاعات
إلدخال التجهيزات في النظام الرجاء إتباع الخطوات التالية :
إعداد SACR

جداول التأسيس

التجهيزات

جداول التجهيزات

الفصل األول :إدخال المباني والقاعات

2

1

9

3

المباني والقاعات  -إدخال قاعة
 -1اضغط إضافة
قيمة جديدة
مالحظات هامة :
 -1رمز القاعة ال يتكرر في النظام .
 -2اجعل رموز القاعات بنمط واحد في الكلية للسهولة
مثل (. ) ... F4 ، F3 ، F2 ، F1

ملحوظة هامة :
بيانات معرف التجهيزات هي التي يتم اختيارها أثناء ادخال الجدول الدراسي
10

الفصل األول :إدخال المباني والقاعات

 -2أدخل رمز القاعة ثم إضافة

المباني والقاعات  -إدخال قاعة

 -3أدخل الوصف /
الوصف
القصير للقاعة
 -4أدخل رمز المبنى أو اضغط على المكبر
الستعراض جميع المباني واالختيار منها

الفصل األول :إدخال المباني والقاعات

 -5أدخل رقم القاعة

 -6أدخل سعة القاعة

 -7أدخل رمز الموقع أو اضغط على المكبر
الختياره على حسب موقع الكلية

 -8اختر نوع التجهيزات

ملحوظة هامة :
11

بيانات الوصف هي التي تظهر للطالب أثناء فترة التسجيل.

المباني والقاعات  -تعديل
إذا أردت التعديل على بيانات مبنى نعود إلى جدول المباني و نتبع اآلتي :
2

1
-1

12

إذا كنت قد نسيت رمز المبنى اترك الحقول فارغة واضغط
على زر البحث وستظهر لك جميع المباني لالختيار منها .

الفصل األول :إدخال المباني والقاعات

ملحوظة :

أدخل رمز
المبني المراد
ثم
تعديله
اضغط بحث

المباني والقاعات  -تعديل

الفصل األول :إدخال المباني والقاعات

 -3أدخل البيانات الجديدة

 -2اضغط على تصحيح المحفوظات
للسماح بالتعديل
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الفصل الثاني :إدخال الجداول الدراسية
الفصل الثاني :إدخال الجداول الدراسية











البيانات األساسية
االجتماعات
التحكم بالتسجيل
سعة االحتياطي
جدولة مقرر عملي ونظري
االختبار
المالحظات
الكلية أو القسم المستفيد
ربط المقررات
تعديل بيانات شعبة

يعتبر إدخال الجداول الدراسية في كل فصل دراسي من األمور المهمة والتي يعتمد عليها تسجيل
الطالب في المقررات لذا يجب على مكتب التسجيل بالكلية اتباع الخطوات الصحيحة في إدخال الجداول
الدراسة والتأكد من صحة إدخال بيانات الجدول في النظام ووضع القيود على الشعبة وغيرها من
النقاط المهمة المذكورة أعاله وسيتم عرض طريقة إدخال الجداول الدراسية في هذا الفصل.
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إدخال الجدول الدراسي
إلدخال الجدول الفصلي نتبع الخطوات اآلتية :

الفصل الثاني :إدخال الجداول الدراسية

إدارة المنهج الدراسي

جدول الفصول

جدولة مقرر جديد

1

2
3
15

إدخال الجدول الدراسي

.1أختر
UODMM

 .3اضغط على زر
بحث
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الفصل الثاني :إدخال الجداول الدراسية

.2أدخل الفصل الدراسي أو
اضغط على المكبر
الختيار الفصل .

إدخال الجدول الدراسي

هنا تظهر قائمة المقررات
التي تتبع كليتكم

.4يتم اختيار أحد المقررات
المراد عمل جدولة
لها

الفصل الثاني :إدخال الجداول الدراسية

البحث:
يمكن تقليل عدد النتائج بالبحث من خالل أدخال
قيم إضافية في شاشة البحث.
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إدخال الجدول الدراسي – البيانات األساسية
ستظهر أمامك هذه النافذة الخاصة بالمقرر ،معظم الحقول ستكون مملوءة افتراضيا وسنكون على نافذة تبويب البيانات
األساسية

التبديل بين الشعب
بيانات المقرر

18

الفصل الثاني :إدخال الجداول الدراسية

إضافة /
حذف شعبة

إدخال الجدول الدراسي – البيانات األساسية

 -5أدخل  1في حقل الدورة
( دورة أكاديمية منظمة )

الفصل الثاني :إدخال الجداول الدراسية

سيتم ملء التواريخ تلقائيا بعد ادخال رقم 1
في حقل الدورة

 -6أدخل أي رمز
لقسم الفصل
وليكن 01

19

ملحوظة :قسم الفصل يدل على رقم الشعبة

إدخال الجدول الدراسي – البيانات األساسية

 -7اختر المكون إما :
محاضرة ( نظري ) LEC :
معمل ( عملي ) LAB :

20

 -8ضرورة اختيار وضع التدريس
طالب عادي وهو االفتراضي P :
التعليم عن بعد WW :
انتساب IS :

الفصل الثاني :إدخال الجداول الدراسية

الحظ رقم الفصل الزال صفر وسيقوم النظام
باختياره تلقائيا بعد الضغط على حفظ

إدخال الجدول الدراسي – البيانات األساسية

بعد الضغط على زر حفظ الحظ أن النظام أنشئ رقم الفصل
تلقائي للشعبة .
اآلن تم إضافة الشعبة بنجاح بقي أن نضع موعد الشعبة
وأستاذها والقاعة وسعة التسجيل .

 -9إلضافة شعبة أخرى لنفس المقرر

الفصل الثاني :إدخال الجداول الدراسية

اضغط  +ولحذف الشعبة اضغط -

21

ملحوظة :رقم الفصل مهم لتسجيل المقررات للطالب

إدخال الجدول الدراسي -االجتماعات
بعد أن نختار تبويب االجتماعات (إلدخال القاعات والمواعيد ومدرسي الشعب) تظهر لنا هذه النافذة

 -10تحقق من هذه الحقول بأنها فارغة
عدا التاريخ
الفصل الثاني :إدخال الجداول الدراسية
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إدخال الجدول الدراسي -االجتماعات
 -12من النافذة التي سوف تظهر أدخل
اسم المبنى ثم اضغط بحث وستظهر
لك جميع القاعات  ،اختر منها  ،وإذا
كنت ال تعرف اسم المبنى اترك
الحقول فارغة واضغط بحث ثم اختار

الفصل الثاني :إدخال الجداول الدراسية

 -11اضغط على المكبر هنا الختيار القاعة
يمكنك تركه فارغا وإدخال القاعة الحقا

23

إدخال الجدول الدراسي -االجتماعات

 -13حدد هنا وقت بدء  /نهاية االجتماع وحدد اليوم

قي حالة الحاجة لحذف أي من المواعيد يمكن اختيار -

24

الفصل الثاني :إدخال الجداول الدراسية

 -14إذا كانت المجموعة في هذا المقرر يومين مختلفين بأوقات مختلفة اضغط
هنا على (  ) +إلضافة وقت ويوم آخر لنفس المجموعة.

الفصل الثاني :إدخال الجداول الدراسية

إدخال الجدول الدراسي -االجتماعات

 -16اختر هنا دور المعلم كمعلم ابتدائي( أساسي) أو
معلم ثانوي
المعلم االساسي /المسؤول عن ادخال الدرجات

 -15اختر هنا اسم أستاذ المقرر ،اضغط
على المكبر الختياره

25

 -17يمكنك هنا إضافة أكثر من أستاذ
للمقرر في هذه الشعبة

إدخال الجدول الدراسي -التحكم بالتسجيل
اآلن بعد أن أدخلنا الموعد واالستاذ والقاعة نختار تبويب التحكم بالتسجيل لتحديد سعة التسجيل

 .18نجد هنا سعة التسجيل المسموحة في الشعبة هي  ، 30بإمكاننا
زيادة أو تقليل السعة بتغيير سعة القاعة المطلوبة وسعة التسجيل

26

الفصل الثاني :إدخال الجداول الدراسية

 -19بعد االنتهاء من إدخال الشعب وموعد وأستاذ
وقاعة كل شعبة وسعة التسجيل لكل شعبة والتأكد
منها نضغط على زر حفظ .

إدخال الجدول الدراسي – سعة االحتياطي
سعة االحتياطي
مثال .1في حالة الحاجة لحجز سعة تسجيل شعبة كاملة لتخصص معين أو مجموعة معينة من
الطالب (متوقع تخرجهم).
مثال .2في حالة الحاجة لتجزئة الشعبة ألكثر من تخصص ،على سبيل المثال سعة التسجيل

الفصل الثاني :إدخال الجداول الدراسية

 30مقعد ،ونريد حجز  15مقعد لطالبات الدراسات القرآنية و  15مقعد لطالبات رياض األطفال.
مثال .3في حالة الحاجة لحجز عدد معين من المقاعد المتاحة لتخصص معين أو لمجموعة معينة من
الطالب (متوقع تخرجهم) ،على سبيل المثال سعة التسجيل  30مقعد ،ونريد حجز  15مقعد لطلبة

الدراسات القرآنية وبقية المقاعد تكون متاحة لبقية التخصصات.
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إدخال الجدول الدراسي -سعة االحتياطي

مثال : 1
فييييي حاليييية الحاجيييية
لحجييز سييعة تسييجيل
شيييييييييييعبة كامليييييييييييية
لتخصيييص معيييين أو
مجموعة معينية مين
الطيييييييالب (متوقيييييييع
تخييرجهم) ،يييتم ذلييك
كالتالي:

 -1ضع تياريخ الييوم
هنييييا بالضييييغط علييييى
الرمز واختياره

 -2ضيييع هنيييا اليييرقم اليييذي
يمثييييييييييل التخصييييييييييص أو
المجموعييية الميييراد ربطيييه
بالشييعبة  .أو اضييغط علييى
المكبييير الختيييياره  .إذا ليييم
تجيييييد اليييييرقم اطلبيييييه مييييين
العمادة

 -3أدخيييل سيييعة التسيييجيل
هنييييا التييييي أدخلناهييييا فييييي
تبويب التحكم بالتسجيل
تنبيييه :فييي حاليية عييدم ادخييال سييعة
التسييييجيل ليييين يييييتم ربييييط الشييييعبة
بالتخصيص وسييتبقى متاحيية لجميييع
التخصصات.

28

الفصل الثاني :إدخال الجداول الدراسية

ملحوظة :أثناء فترة التسجيل من الممكن زيادة سعة تسجيل الشعبة من تبويب التحكم بالتسجيل .في
هذه الحالة يجب تغيير سعة التسجيل في تبويب سعة االحتياطي بما يتناسب مع الزيادة.

إدخال الجدول الدراسي -سعة االحتياطي

الفصل الثاني :إدخال الجداول الدراسية

مثال : 2
فيي حالية الحاجية لتجزئية
الشييييييييعبة ألكثيييييييير ميييييييين
تخصييييص ،علييييى سييييبيل
المثال سيعة التسيجيل 30
مقعيييد ،ونرييييد حجيييز 15
مقعييد لطالبييات الدراسييات
القرآنيييييييييية و 15مقعيييييييييد
لطالبييات رييياض االطفييال،
يتم ذلك كالتالي:

 -1ضع تياريخ الييوم
هنييييا بالضييييغط علييييى
الرمز واختياره

 -2ضيييع هنيييا اليييرقم اليييذي
يمثييييييييييل التخصييييييييييص أو
المجموعييية الميييراد ربطيييه
بالشييعبة  .أو اضييغط علييى
المكبييير الختيييياره  .إذا ليييم
تجيييييد اليييييرقم اطلبيييييه مييييين
العمادة

 -3أدخيييل سيييعة التسيييجيل
هنييييييييا والخاصيييييييية بكييييييييل
تخصص
ملحوظة :يجب أن يكون العدد
االجميييالي لكيييال التخصيصيييين
مساوي لعدد سعة الشعبة.

مالحظة :أثناء فترة التسجيل من الممكن زيادة سعة تسجيل الشعبة من تبويب التحكم بالتسجيل .في
هذه الحالة يجب تغيير سعة التسجيل في تبويب سعة االحتياطي بما يتناسب مع الزيادة.
29

إدخال الجدول الدراسي -سعة االحتياطي

 -1ضع تياريخ الييوم
هنييييا بالضييييغط علييييى
الرمز واختياره

 -2ضيييع هنيييا اليييرقم اليييذي
يمثييييييييييل التخصييييييييييص أو
المجموعييية الميييراد ربطيييه
بالشييعبة  .أو اضييغط علييى
المكبييير الختيييياره  .إذا ليييم
تجيييييد اليييييرقم اطلبيييييه مييييين
العمادة

 -3أدخييل سييعة التسييجيل
هنا

مالحظة :أثناء فترة التسجيل من الممكن زيادة سعة تسجيل الشعبة من تبويب التحكم بالتسجيل .في
هذه الحالة يجب تغيير سعة التسجيل في تبويب سعة االحتياطي بما يتناسب مع الزيادة.
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الفصل الثاني :إدخال الجداول الدراسية

مثال : 3
في حالة الحاجة لحجز
عدد معين من المقاعيد
المتاحييييييية لتخصيييييييص
معييييييين أو لمجموعيييييية
معينييييية مييييين الطيييييالب
(متوقييييييع تخييييييرجهم)،
على سبيل المثال سيعة
التسيييييجيل  30مقعيييييد،
ونريييد حجييز  15مقعييد
لطالبييييييات الدراسيييييييات
القرآنية وبقية المقاعد
تكيييييون متاحييييية لبقيييييية
التخصصييات ،يييتم ذلييك
كالتالي:

إدخال الجدول الدراسي – جدولة مقرر عملي ونظري
ملخص .جدولة مقرر عملي ونظري
مثال .1في حالة وجود شعبة نظري وشعبة عملي ]تساوي عدد الشعب النظرية والعملية[ ( .تم شرحه)
 -إنشاء الشعبة النظرية (قسم أساسي).

 إنشاء الشعبة العملية (قسم ثانوي). من تبويب التحكم بالتسجيل في حقل التسجيل التلقائي األول للشعبة النظرية (قسم أساسي)وضعنا رقم الشعبة العملية (قسم ثانوي).
مثال .2في حالة وجود شعبة نظري وأكثر من شعبة عملي ]عدد الشعب العملية أكثر من الشعب النظرية[ .

الفصل الثاني :إدخال الجداول الدراسية

 إنشاء الشعبة العملية (قسم أساسي). إنشاء الشعبة النظرية (قسم ثانوي). من تبويب التحكم بالتسجيل في حقل التسجيل التلقائي األول للشعبة العملي (قسم أساسي)وضعنا رقم الشعبة النظري (قسم ثانوي).
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إدخال الجدول الدراسي – جدولة مقرر عملي ونظري

مثال:
فيييي حالييية وجييييود
شييييييييعبة نظييييييييري
وشيييييييعبة عمليييييييي
]تسييييييياوي عيييييييدد
الشيييييعب النظريييييية
والعملية[ .

 -1نختار ( )LECللشعبة النظرية في المكون
 -2نختار نوع الفصل (قسم أساسي )

 -3نضيف شعبة أخرى ( ) +
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الفصل الثاني :إدخال الجداول الدراسية

نوع الفصل (قسم اساسي  :هو الذي يتم تحديده من قبل الطالب أثناء فترة التسجيل.

الفصل الثاني :إدخال الجداول الدراسية

إدخال الجدول الدراسي – جدولة مقرر عملي ونظري

 -4نضع قسم الفصل برمز مختلف عن الشعبة النظرية
 -5نختار (  )LABللشعبة العملية في المكون
 -6نختار نوع الفصل ( قسم ثانوي )
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إدخال الجدول الدراسي – جدولة مقرر عملي ونظري

 -7احفظ ثم حيدد الشيعبة النظريية ثيم اذهيب
إلييى تبويييب الييتحكم بالتسييجيل لييربط الشييعبة
النظرية بالشعبة العملية

34

في حال استخدام خاصية ربط قسم التسجيل التلقائي
األول فإن المجموعة ستسجل للطالب تلقائيا عند
تسجيل الطالب في هذه الشعبة (الشعبة النظرية) .
وفي حال عدم ربط قسم التسجيل التلقائي األول
بالمجموعة العملي ،فإن الطالب يمكنه اختيار أي
مجموعة من المجموعات العملية.

الفصل الثاني :إدخال الجداول الدراسية

 -8نكتب هنا في التسجيل التلقائي قسم الفصل الذي
وضعناه للشعبة العملية () F1

إدخال الجدول الدراسي – االختبار

الفصل الثاني :إدخال الجداول الدراسية

تتيح لنا هذه الشاشة ادخال مواعيد االختبارات لتظهر في حساب الطالب وعضو هيئة التدريس

ادخييل بيانييات تيياريخ
االمتحان
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إدخال الجدول الدراسي – المالحظات
يمكن كتابة أي مالحظات في هذه الشاشة ،والتي تظهر للطالب اثناء قترة التسجيل

36

الفصل الثاني :إدخال الجداول الدراسية

يمكن إضافة أي مالحظة

إدخال الجدول الدراسي – تحديد التخصص أو الكلية المستفيدة

المستفيدون  :تحديد التخصص أو الكلية المستفيدة
تفيد هذه الشاشة في تحديد فئة الطالب التي تظهر لهم هذه الشعبة في البحث أثناء تسجيل
المقررات.
مثال .1تحديد شعبة لتظهر لطالب كلية معينة (المقرر يدرس من قبل كلية اخرى غير كلية هؤالء

الطالب).

الفصل الثاني :إدخال الجداول الدراسية

مثال .2تحديد شعبة لتظهر فقط لطالب تخصص معين (المقرر يدرس من قبل كلية والمطلوب
إظهاره لطالب كلية أخرى لبرنامج معين أو أن المقرر يدرس من قبل نفس الكلية والمطلوب
إظهاره لطالب تخصص معين).
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إدخال الجدول الدراسي – تحديد التخصص أو الكلية المستفيدة

مثال :1
فييي مثالنييا هييذا تييم تحديييد
هذه الشعبة لتظهر لطيالب
كليييييييية العليييييييوم الطبيييييييية
التطبيقييية وكلييية العميييارة
وطب االسنان.
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الفصل الثاني :إدخال الجداول الدراسية

يمكيييين اسييييتخدام  +او –
إلضييافة أو حييذف بيانييات
كلية

إدخال الجدول الدراسي – تحديد التخصص أو الكلية المستفيدة

مثال :2

الفصل الثاني :إدخال الجداول الدراسية

في مثالنا هذا تيم تحدييد
هذه الشعبة لتظهر فقيط
لطالبيييات قسيييم االحيييياء
في كلية العلوم.

يجيييييب عيييييدم إدخيييييال أي
بيانات في حقل الكلية
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يمكيييين اسييييتخدام  +او –
إلضيييييييافة أو حيييييييذف أي
برنامج

إدخال الجدول الدراسي – ربط المقررات
مؤشر ربط الشعب :ربط المقررات
يمكن للكلية ربط المقررات التي بنفس – قسم الفصل – لتكون في شعبة واحدة والهيدف مين ذليك
هييو الييزام الطييالب لتسييجيل المقييررات فييي نفييس الشييعبة وقييد تكييون الحاجيية لييذلك لطييالب السيينة
التحضيرية أو البرامج العامية فيي الكلييات نظيرا لطبيعية الدراسية وارتبياط الطيالب بالتسيجيل فيي
مقررات المستوى األول أو الثاني ويساعد هذا الربط في ضمان تسجيل الطالب لحزمة المقيررات
المطلوبة عليهم والمرتبطة مع بعضها البعض.
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الفصل الثاني :إدخال الجداول الدراسية

علما بأنه في حالة تسيجيل الطاليب لمقيرر فيي شيعبة ( )01فإنيه لين يسيتطيع اكميال تسيجيل بياقي
المقررات إال في نفس الشعبة (.)01

إدخال الجدول الدراسي – ربط المقررات
مقرر 1

 .2قسييييييييم الفصييييييييل
لجميييييييييع مقييييييييررات
المجموعيية يجيييب أن
تكييييون بيييينفس قسييييم
الفصل

 -1ضع عالمة
على خاصية مؤشر
ربط الشعب

الفصل الثاني :إدخال الجداول الدراسية

مقرر 2

 .2قسييييييييم الفصييييييييل
لجميييييييييع مقييييييييررات
المجموعيية يجيييب أن
تكييييون بيييينفس قسييييم
الفصل
41

 -1ضع عالمة
على خاصية مؤشر
ربط الشعب

مثال :لمجموعة من المقررات ( علم األحياء ،الكيمياء).. ،

إدخال الجدول الدراسي – تعديل بيانات شعبة
للتعديل على الجدول بعد إدخاله الرجاء اتباع الخطوات التالية :
إدارة المنهج الدراسي

صيانة جدول الفصول

جدول الفصول

2
3
42

الفصل الثاني :إدخال الجداول الدراسية

1

إدخال الجدول الدراسي – تعديل بيانات شعبة

.1أختر
UODMM

الفصل الثاني :إدخال الجداول الدراسية

.2أدخل الفصل الدراسي أو
اضغط على المكبر
الختيار الفصل
الفصل الدراسي :
 :2141الفصل الدراسي األول من العام .2015 –2014
 :2142الفصل الدراسي الثاني من العام .2015 –2014
 :2144النظام السنوي للعام الدراسي .2015 –2014
 :2145الفصل الدراسي الصيفي من العام .2015 –2014

 .3اضغط على زر
بحث
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حيث تشير الخانات الثالث األولى من اليسار إلى العام
الدراسي ،بينما تشير الخانة الرابعة إلى الفصل الدراسي من
العام كما يلي:
 1يرمز للفصل األول.
 2يرمز للفصل الثاني.
 4يرمز للنظام السنوي.
 5يرمز للفصل الصيفي.

الفصل الثالث  :تسجيل المقررات
الفصل الثالث :تسجيل المقررات
 إضافة مقرر
 حذف مقرر
 تبديل مقرر

يعتبر تسجيل المقررات في كل فصل دراسي من مسؤولية الطالب وذلك من خالل حسابه في النظام
وفي حالة وجود بعض الطالب الذين لم يسجلوا مقرراتهم أو يرغبون بتعديل تسجيلهم فإنه يمكن
لمكتب التسجيل إضافة أو حذف أو تبديل مقرر وذلك خالل الفترة المحددة لذلك وسيتم عرض طريقة
التسجيل في هذا الفصل.
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تسجيـــل المقررات
إلضافة أو حذف مقرر لطالب نتبع الخطوات التالية :

الفصل الثالث  :تسجيل المقررات

السجالت والتسجيل

تسجيل سريع للطالب

تسجيل الطالب

1

2

45

3

تسجيـــل المقررات – اضافة مقرر
ستظهر لك الشاشة التالية :

يحب أن تكون حالة الطالب نشطة في
الفصل الدراسي المراد التسجيل فيه

 -1أدخل هنا الرقم الجامعي للطالب

46

الفصل الثالث  :تسجيل المقررات

 -2أدخل هنا الفصل الدراسي ثم اضغط إضافة

تسجيـــل المقررات – اضافة مقرر
.4اضغط على زر
تقديم

الفصل الثالث  :تسجيل المقررات

 -3أدخل هنا رقم الفصل للشعبة
المراد تسجيلها

47

الحظ حالة التسجيل
الزالت معلق

تسجيـــل المقررات – اضافة مقرر

48

الفصل الثالث  :تسجيل المقررات

بعد الضغط على زر تقديم الحظ حالة التسجيل
تغيرت إلى ( نجاح ) فحين تظهر لك يكون
قد تم تسجيل المقرر للطالب بنجاح

تسجيـــل المقررات – اضافة مقرر

الفصل الثالث  :تسجيل المقررات

إذا ظهرت لك حالة التسجيل ( أخطاء ) فيكون هناك خطأ في التسجيل ولم يتم تسجيل المقرر للطالب ،
ولمعرفة سبب الخطأ اضغط على كلمة ( أخطاء ) لعرض السبب

49

تسجيـــل المقررات – إضافة مقرر أو أكثر

50

الفصل الثالث  :تسجيل المقررات

إلضافة مقرر آخر أو أكثر اضغط على +
وأدخل رقم الفصل الخاص بكل مقرر
كما سبق وبعد االنتهاء اضغط تقديم

تسجيـــل المقررات – اضافة مقرر
جدول يلخص األخطاء التي ال تمكنك من تسجيل مقرر
 .1انتهاء فترة التسجيل والحذف
 .2وجود متطلب سابق
 .3وجود تعارض في جدول الطالب
 .4الشعبة مغلقة
 .5وصول الحد األعلى من الساعات المسموح للطالب بتسجيلها.

الفصل الثالث  :تسجيل المقررات

 .6خطأ في جدولة المقرر من ناحية النظري والعملي.
 .7المقاعد محجوزة  -سعة االحتياطي.
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تسجيـــل المقررات – حذف مقرر أو أكثر
لحذف مقرر من تسجيل طالب نتبع الخطوات التالية

يحب أن تكون حالة الطالب نشطة في
الفصل الدراسي المراد التسجيل
فيه

 -1أدخل هنا الرقم الجامعي للطالب

52

الفصل الثالث  :تسجيل المقررات

 -2أدخل هنا الفصل الدراسي ثم اضغط إضافة

تسجيـــل المقررات – حذف مقرر أو أكثر

الفصل الثالث  :تسجيل المقررات

 .2اضغط على المكبر الختيار المقرر المراد حذفه

 .1اختر من قائمة
االجراءات ( إسقاط )

53

تسجيـــل المقررات – حذف مقرر أو أكثر
بعد الضغط على زر المكبر ستظهر لك قائمة المقررات المسجلة لدى الطالب

 .3ضع عالمة صح بجانب المقرر المراد حذفه

لحذف أكثر من مقرر
يمكن وضع عالمة
الصح بجانب
المقررات المراد
حذفها
الفصل الثالث  :تسجيل المقررات
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تسجيـــل المقررات – حذف مقرر أو أكثر
 .5اضغط على
زر تقديم

الفصل الثالث  :تسجيل المقررات

 .4بعد الضغط على ( عالمة الصح ) سيتم جلب
رقم الفصل وعرض اسم ورقم المقرر للتأكد من
أنه المقرر المطلوب
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تسجيـــل المقررات – تبديل مقرر
لنقل طالب من شعبة إلى شعبة أخرى في مقرر مسجل له مسبقا نتبع الخطوات التالية :
 .3اضغط على
زر تقديم
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 .2اضغط على المكبر األول واختر الشعبة
الحالية من قائمة تسجيل الطالب ثم ادخل
رقم الشعبة المراد نقل الطالب إليها

الفصل الثالث  :تسجيل المقررات

 .1اختر اإلجراء
(تبديل)

تسجيـــل المقررات – حذف أو تبديل مقرر
جدول يلخص األخطاء التي ال تمكنك من حذف مقرر
انتهاء فترة التسجيل والحذف

جدول يلخص األخطاء التي ال تمكنك من تبديل مقرر
 .1انتهاء فترة التسجيل والحذف
 .2وجود متطلب سابق

الفصل الثالث  :تسجيل المقررات

 .3وجود تعارض في جدول الطالب
 .4الشعبة مغلقة

 .5وصول الحد األعلى من الساعات المسموح للطالب بتسجيلها.
 .6المقاعد محجوزة  -سعة االحتياطي.
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الفصل الرابع :خدمات متنوعة
الفصل الرابع :خدمات متنوعة











كتالوج المقررات
عرض ملخص تسجيل طالب
جــــدول عضو هيئة التدريس
كشف أسماء الفصل
طباعة السجل األكاديمي
المتابعة األكاديمية
طباعة خطاب تعريف
نموذج تخفيض الطيران
معلومات الفصل الدراسي للطالب
معلومات الدراسة والبرنامج للطالب

هناك بعض الخدمات المتنوعة والتي يمكن لمكتب التسجيل االستفادة منها كما هو موضح أعاله
وفي هذا الفصل سيتم عرض طريقة االستفادة من تلك الخدمات.
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كتالوج المقررات
للتعديل على الجدول بعد إدخاله الرجاء اتباع الخطوات التالية :
إدارة المنهج الدراسي

كتالوج المقررات

كتالوج المقررات

الفصل الرابع :خدمات متنوعة

1

2
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3

كتالوج المقررات
هنا تظهر قائمة المقررات
التي تتبع كليتكم،
أختر أي مقرر

60

الفصل الرابع :خدمات متنوعة

اضغط على زر
بحث

كتالوج المقررات

الفصل الرابع :خدمات متنوعة

بيانات المقرر تظهر هنا
الوصف ،عدد الساعات
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كتالوج المقررات
بيانات المقرر تظهر هنا
القسم المسؤول عن المقرر

الفصل الرابع :خدمات متنوعة
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كتالوج المقررات

الفصل الرابع :خدمات متنوعة

بيانات المقرر تظهر هنا
مكون المكون محاضرة أو
معمل
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عرض ملخص تسجيل الطالب
لعرض ملخص بالمقررات المسجلة للطالب الرجاء اتباع الخطوات التالية
السجالت والتسجيل

ملخصات التسجيل

ملخص التسجيل

2

64

3

الفصل الرابع :خدمات متنوعة

1

عرض ملخص تسجيل الطالب
أدخل الرقم الجامعي للطالب ثم
اضغط بحث
تظهر هنا بيانات المقررات المسجلة للطالب
في الفصل الدراسي المحدد

الفصل الرابع :خدمات متنوعة

2

1
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جــــدول عضو هيئة التدريس
لعرض المقررات التي يقوم بتدريسها عضو هيئة التدريس للطالب في الفصل الدراسي .
إدارة المنهج الدراسي

جدول المعلم

معلومات المعلم/المرشد

2
3
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الفصل الرابع :خدمات متنوعة

1

جــــدول عضو هيئة التدريس

أدخل بيانات الفصل الدراسي
والرقم السجل المدني
لعضو هيئة التدريس

الفصل الرابع :خدمات متنوعة

اضغط بحث
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تظهر هنا جميع المقررات التي يقوم
بتدريسها عضو هيئة التدريس في الفصل
الدراسي المحدد

كشف أسماء الفصل
الستعراض وطباعة كشف أسماء الطالب المسجلين في مقرر ما الرجاء اتباع الخطوات التالية :
إدارة المنهج الدراسي

كشف أسماء الفصل

2
2

3
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الفصل الرابع :خدمات متنوعة

1

كشف أسماء الفصل

الفصل الرابع :خدمات متنوعة

.1أدخل بيانات المقرر الدراسي :
• الفصل الدراسي
• مجال التخصص
• رقم الكتالوج
ثم اضغط بحث
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 .2سيظهر لك أسفل مربع البحث
النتائج بجميع شعب المقرر .
اختر منها الشعبة التي تريدها

يمكنك البحث برقم الفصل
( رقم الشعبة ) للوصول السريع

كشف أسماء الفصل
بيانات المقرر تظهر هنا

بيانات الطالب المسجلين في
الشعبة تظهر هنا

الفصل الرابع :خدمات متنوعة
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طباعة السجل األكاديمي
تقارير الجامعة

السجل األكاديمي

2

 -1ضع هنا الرقم
الجامعي للطالب

الفصل الرابع :خدمات متنوعة

1

 .2اختر اللغة عربي  /انجليزي
ثم اضغط تنفيذ التقرير
71

3

المتابعة األكاديمية
تقارير الجامعة

المتابعة االكاديمية
2

 -1ضع هنا الرقم
الجامعي للطالب

3

1
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الفصل الرابع :خدمات متنوعة

اختر اللغة عربي  /انجليزي

طباعة خطاب تعريف
الخدمة الذاتية

نموذج تخفيض طيران

خدمات الكترونية
2

الفصل الرابع :خدمات متنوعة

1

 .1أدخل الرقم الجامعي للطالب
 .2أدخل الفصل الدراسي
 .3اختر لغة الخطاب

3
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نموذج تخفيض الطيران
الخدمة الذاتية

نموذج تخفيض طيران

خدمات الكترونية
2

 .1أدخل الرقم الجامعي للطالب
 .2أدخل الفصل الدراسي

1
الفصل الرابع :خدمات متنوعة

 .3أدخل مدينة اإلقالع
 .4أدخل مدينة الوصول
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3

معلومات الفصل الدراسي للطالب
الستعراض معلومات عن الفصل الدراسي للطالب الرجاء اتباع الخطوات التالية:

الفصل الرابع :خدمات متنوعة

السجالت والتسجيل

معلومات الفصل الدراسي للطالب

تاريخ الفصل الدراسي

1

2
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3

معلومات الفصل الدراسي للطالب

أدخل رقم
الطالب

اضغط على زر
بحث
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الفصل الرابع :خدمات متنوعة

بعد الضغط على بحث ستظهر لك نتائج البحث
للطالب باألسفل  ..اختر أي صف

معلومات الفصل الدراسي للطالب

أدخل رقم
الطالب

الفصل الرابع :خدمات متنوعة

اضغط على زر
بحث
بعد الضغط على بحث ستظهر لك نتائج البحث
للطالب باألسفل  ..اختر أي صف
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معلومات الفصل الدراسي للطالب
بيانات الطالب تظهر هنا

مستوى الطالب
األكاديمي

78

الفصل الرابع :خدمات متنوعة

بيانات المعدل التراكمي وعدد الساعات
المجتازة تظهر هنا

معلومات الدراسة والبرنامج للطالب
الستعراض وضع الطالب حاليا إما نشط أو معتذر أو مؤجل أو منسحب  ،وتخصصه الحالي الرجاء

اتباع الخطوات التالية:
السجالت والتسجيل

برنامج/خطة الطالب

معلومات الدراسة والبرنامج

الفصل الرابع :خدمات متنوعة

1

2
3
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معلومات الدراسة والبرنامج للطالب

أدخل رقم
الطالب

اضغط على زر
بحث
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الفصل الرابع :خدمات متنوعة

بعد الضغط على بحث ستظهر لك نتائج البحث
للطالب باألسفل  ..اختر أي صف

معلومات الدراسة والبرنامج للطالب
بعد االختيار من نتيجة البحث ستظهر لك الشاشة التالية
بيانات الطالب تظهر هنا

الحالة  :نشط أو معتذر أو مؤجل
أو منسحب

الفصل الرابع :خدمات متنوعة

تخصص
الطالب الحالي
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وسائل االتصال بعمادة القبول والتسجيل

