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المقدمة
دليل الطالب – المقدمة
يسر عمادة القبول والتسجيل أن تقدم لكم الدليل اإلرشادي للطالب الستخدام نظام سجالت الطالب
والذي يحتوي على العديد من الخدمات االلكترونية المتاحة للطالب مثل طلبات التسجيل والتأجيل
واإلعتذار والتحويل بين كليات الجامعة وتغيير التخصص وغيرها من اإلرشادات والخدمات
األخرى.
وال شك أن إطالع الطالب على هذا الدليل ومعرفته به أمر مهم حيث أنه يساعد الطالب في تقديم
الطلبات اإللكترونية بالشكل الصحيح علما بأنه يمكن للطالب متابعة طلبه الكترونيا في النظام دون
الحاجة إلى مراجعة العمادة أو الكلية.
وعمادة القبول والتسجيل تسعى دائما إلى إحداث نقلة نوعية تطويرية على مستوى الخدمات
اإللكترونية وذلك لتوفير الوقت والجهد على أبنائها الطالب.
ويسعدنا تلقي مالحظاتكم واقتراحاتكم على البريد االلكتروني (.)registrar@ud.edu.sa

تعريفات عامة
حالة الطالب
االنقطاع  :عدم تسجيل الطالب أي مقررات دراسية في فصل دراسي أو سنة دراسية دون حصوله على إذن
بتأجيل الدراسة ،وال تحسب ضمن المدة النظامية للتخرج.
تأجيل الدراسة :عدم تسجيل الطالب أي مقررات دراسية في الفصل الدراسي /السنة الدراسية المراد تأجيل
الدراسة فيه بطلب من الطالب وال تحسب فترة التأجيل ضمن المدة النظامية للتخرج.
االعتذار عن الدراسة :عدم مواصلة الطالب الدراسة للفصل الدراسي أو السنة الدراسية التي سجل فيها
مقررات مع احتساب فترة االعتذار ضمن المدة النظامية للتخرج.
طي القيد  :إنهاء عالقة الطالب بالجامعة سواء كان عن طريق الفصل أو االنسحاب أو االنقطاع.

المعدل التراكمي

عدد الوحدات الدراسية
للنظام السنوي

للنظام الفصلي

األعلى للعبء الدراسي

تحت االنذار االكاديمي

 20وحدة كحد أقصى

 12وحدة كحد أقصى

للطالب بالمعدل التراكمي

من  2الى اقل من 2.5

 25وحدة كحد أقصى

 15وحدة كحد أقصى

من  2.5الى اقل من 4

حسب المحدد في الخطة

حسب المحدد في الخطة

من  4فأكثر

 40وحدة كحد أقصى

 23وحدة كحد أقصى

جدول يوضح ارتباط الحد

لمزيد من المعلومات الرجاء االطالع على الئحة الدراسة واالختبارات للجامعات السعودية والقواعد التنفيذية لجامعة
الدمام.
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الفصل األول :تحديث البيانات الشخصية





تحديث العناوين
تحديث األسماء ( االسم باللغة االنجليزية )
تحديث أرقام الهاتف
تحديث البريد االلكتروني اإلضافي

نظرا ألهمية تزويد الجامعة بمعلومات التواصل معك ،نأمل إتباع اآللية الموضحة في هذا الدليل
لتحديث بياناتك الشخصية كرقم الجوال والبريد اإللكتروني .كما يوضح هذا الدليل طريقة إدخال
اسمك باللغة اإلنجليزية ،وعلى الطالب تحري الدقة في التأكد من مطابقة إدخال االسم باالنجليزية
لجواز السفر لضرورة طباعته في وثيقة التخرج .ويترتب على الخطأ في االسم إجراءات إضافية
لتعديل الوثيقة يتحمل الطالب المسئولية فيما ينتج عن ذلك من تأخر للوثيقة أو تكاليف مالية
وغيرها.

5

تسجيل الدخول
موقع الجامعة

القبول والتسجيل

نظام سجالت الطالب

الفصل األول :تحديث البيانات الشخصية

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

2
1
6

تحديث البيانات الشخصية
لتحديث البيانات الشخصية الخاصة بك ،الرجاء إتباع الخطوات التالية
المعلومات الشخصية للحرم الجامعي

الخدمة الذاتية

2

7
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الفصل األول :تحديث البيانات الشخصية

1

تحديث البيانات الشخصية  -العناوين

1
إلضافة عنوان جديد ،اضغط على
"إضافة عنوان جديد"

الفصل األول :تحديث البيانات الشخصية

2

أدخل بيانات العنوان ،ثم اضغط
على زر موافق

8

تحديث البيانات الشخصية  -األسماء

1
إلضافة االسم باللغة االنجليزية،
اضغط "إضافة اسم جديد"

2

ادخل بيانات االسم ،
ثم اضغط على زر
حفظ

9

الفصل األول :تحديث البيانات الشخصية

أختر نوع
االسم آخر

تحديث البيانات الشخصية – أرقام الهواتف
المفضل.
في حال ادخال بيانات أكثر من رقم
هاتف ،يمكن اختيار إحداها المفضل
والذي سيتم التواصل معك من خالله.

1

يمكن اضافة بيانات أكثر من هاتف ،مع
امكانية الحذف واالضافة.

إلضافة رقم الهاتف ،اضغط
"إضافة رقم الهاتف"

الفصل األول :تحديث البيانات الشخصية

2

أدخل بيانات الهاتف
ثم اضغط على
زر حفظ
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تحديث البيانات الشخصية – البريد االلكتروني اإلضافي
المفضل.
في حال ادخال بيانات أكثر من
بريد الكتروني ،يمكن اختيار
إحداها المفضل والذي سيتم
التواصل معك من خالله.

1

يمكن اضافة بيانات أكثر من
بريد الكتروني ،مع امكانية
الحذف واالضافة.

إلضافة عنوان بريد إلكتروني ،اضغط
"إضافة عنوان بريد إلكتروني "

2

اضغط
ثم
على زر حفظ
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الفصل األول :تحديث البيانات الشخصية

أدخل بيانات البريد االلكتروني

الفصل الثاني :مركز الطالب
الفصل الثاني :مركز الطالب
الجزء األول  :تسجيل المقررات





البحث عن المقررات
إضافة المقررات إلى عربة التسوق
إنهاء التسجيل
حذف مقرر

الجزء الثاني  :الشئون المالية





12

االستعالم عن الحساب
كشف حساب تفصيلي
مبالغ مستحقة
مكافآت أو إعانات

الفصل الثاني :مركز الطالب
الفصل الثاني :مركز الطالب
يوضح هذا الفصل طريقة تسجيل وحذف المقررات والقيود التي تمنع تسجيل أو حذف المقررات
مع مالحظة أن أعمال التسجيل في كل فصل دراسي تتم وفقا للجدول الزمني للتسجيل والمعلن في
البوابة الرئيسية لموقع الجامعة.
ويجب على الطالب تسجيل المقررات بداية كل فصل دراسي من خالل نظام سجالت الطالب
ويعتبر الطالب مسؤوال عن اختيار المقررات وتسجيلها والتأكد من إكمال جميع الخطوات كما هو
موضح في هذا الدليل بالشكل الصحيح.
ويجب على الطالب التقيد بتسجيل المقررات في الوقت المحدد حسب الجدول الزمني لكل فصل
دراسي لتفادي ادخال مؤشر انقطاع له في حالة عدم اإللتزام بذلك .كما أن المبادرة بالتسجيل يتيح
للطالب إختيار الشعب التي تناسبه حيث يؤدي التأخير في التسجيل الى إغالق الشعب وقد يتعذر
على الكلية توسعتها إلستيعاب طالب أكثر.

ويشمل الجزء الثاني من هذا الفصل الشئون المالية موضحا كل ما يتعلق بحساب الطالب من
إيداعات لمكافآته الشهرية أو خصومات لسلف أو غيرها.
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مركز الطالب
للوصول إلى قائمة مركز الطالب ،الرجاء إتباع الخطوات التالية
الخدمة الذاتية

مركز الطالب

الفصل الثاني :مركز الطالب

1
2

14

الطالب
مركزالطالب
مركز
للبحث عن المقررات أثناء
فترة التسجيل
المقررات المسجلة للفصل
الحالي تظهر هنا
في حال وجود إيقافات
تظهر هنا

المرشد
بيانات
األكاديمي تظهر هنا
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الفصل الثاني :مركز الطالب

الشئون
تظهر هنا

المالية

تسجيل المقررات
لتسجيل المقررات في نظام سجالت الطالب الرجاء اتباع الخطوات التالية
الخدمة الذاتية

بحث عن فصل

مركز الطالب

1

الفصل الثاني :مركز الطالب

2
3
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تسجيل المقررات – إضافة المقررات إلى عربة التسوق

سيظهر لك الفصل
الحالي
الدراسي
تلقائيا

في حالة ظهور هذه
الشاشة  ،اضغط على
موافق
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الفصل الثاني :مركز الطالب

الضغط على
بحث

تسجيل المقررات – إضافة المقررات إلى عربة التسوق
تظهر هنا قائمة المقررات التي
تتبع خطة الطالب

اختيار المقرر المراد تسجيله
وذلك بالضغط على تحديد الفصل

الفصل الثاني :مركز الطالب

في حال وجود أكثر من  3شعب
من الممكن الضغط على رابط
عرض الكل
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تسجيل المقررات – إضافة المقررات إلى عربة التسوق

تظهر هنا بيانات الشعبة

19

الفصل الثاني :مركز الطالب

اضغط على العنصر
التالي

تسجيل المقررات – إضافة المقررات إلى عربة التسوق

الفصل الثاني :مركز الطالب

بعد الضغط على العنصر التالي
سوف يتم اضافة المقرر الى عربة
التسوق

بنفس الطريقة السابقة يمكنك إضافة مقررات أخرى إلى عربة التسوق.
20

تسجيل المقررات – إضافة المقررات إلى عربة التسوق
جدول يلخص األخطاء التي ال تمكنك من البحث عن المقررات
 .1فترة التسجيل غير متاحة.
 .2حالة الطالب تمنع التسجيل
أي أن وضعك األكاديمي ال يسمح بالتسجيل ،ويجب معرفة الحالة األكاديمية من خالل :خدمات

الكترونية ← اخرى ←المستوى األكاديمي (حالة الطالب) ،وإذا كانت حالة الطالب انقطاع
]فإنه يتوجب عليك تقديم طلب العودة للدراسة ومتابعته عبر الخدمات االلكترونية[ أو كانت
حالة الطالب فصل أكاديمي ]فإنه يتوجب عليك مراجعة الكلية للنظر في منحك فرصة

21

الفصل الثاني :مركز الطالب

إضافية في حالة عدم تجاوز ثالث انذارات[.

تسجيل المقررات – إنهاء التسجيل
من مركز الطالب

الفصل الثاني :مركز الطالب

عربة
أختر
تسوق التسجيل

22

تسجيل المقررات – إنهاء التسجيل

اختر من عربة التسوق
المقررات المراد إنهاء
تسجيلها

23

الفصل الثاني :مركز الطالب

اضغط على
زر تسجيل

تسجيل المقررات – إنهاء التسجيل

حالة الشعبة تظهر هنا

الفصل الثاني :مركز الطالب

تظهر هنا بيانات الشعبة
المراد إنهاء تسجيلها
اضغط على
إنهاء
زر
التسجيل

24

تسجيل المقررات – إنهاء التسجيل

هنا تظهر نتيجة
تسجيل المقرر

بنفس الطريقة السابقة يمكنك إنهاء تسجيل مقررات أخرى.
25

الفصل الثاني :مركز الطالب

من هنا
المقررات
بتسجيلها

يمكنك
التي

رؤية
قمت

يمكن الضغط على زر إضافة
فصل جديد إلضافة مقررات
أخرى إلى تسجيلك

تسجيل المقررات – إنهاء التسجيل
جدول يلخص األخطاء التي ال تمكنك من تسجيل مقرر
 .1انتهاء فترة التسجيل والحذف.
 .2وجود متطلب

سابق (.يمكنك التقدم بطلب من الخدمات االلكترونية – طلبات التسجيل).

 .3وجود تعارض في جدول الطالب.
 .4الشعبة مغلقة.

( يمكنك التقدم بطلب من الخدمات االلكترونية – طلبات التسجيل).

( يمكنك التقدم بطلب من الخدمات االلكترونية – طلبات التسجيل).

 .5تم تجاوز الحد األعلى من الساعات المسموح للطالب بتسجيلها.

( يمكنك التقدم بطلب من

الخدمات االلكترونية – طلبات التسجيل ويكون التقديم للطلبة المتوقع تخرجهم فقط).

الفصل الثاني :مركز الطالب

 .6المقاعد محجوزة  -سعة االحتياطي( وهذا يعني أن هذه الشعبة غير متاحة لك ).
 .7المقرر موجود في مستويين أعلى من مستوى الطالب حسب الخطة الدراسية.

26

تسجيل المقررات – حذف مقرر
من مركز الطالب

أختر تسجيل

الفصل الثاني :مركز الطالب
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تسجيل المقررات – حذف مقرر

الفصل الثاني :مركز الطالب

أختر إسقاط
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تسجيل المقررات – حذف مقرر

قم بتحديد
المراد اسقاطها

الفصول

29

الفصل الثاني :مركز الطالب

اضغط على زر إسقاط
الفصول المحددة

تسجيل المقررات – حذف مقرر

10

الفصل الثاني :مركز الطالب

بيانات المقرر المراد
حذفه تظهر هنا

اضغط انهاء اإلسقاط

30

تسجيل المقررات – حذف مقرر

بنفس الطريقة السابقة يمكنك حذف مقررات أخرى.

10

نتيجة اسقاط مقرر
تظهر هنا

 .1ليس لديك صالحية للتسجيل – انتهاء فترة تسجيل المقررات.
31

 .2حذف مقرر أقل من مستواك الدراسي بمستويين.

الفصل الثاني :مركز الطالب

جدول يلخص األخطاء التي ال تمكنك من حذف مقرر

الجدول األسبوعي

الفصل الثاني :مركز الطالب

من مركز الطالب

أختر الجدول
األسبوعي

32

الجدول االسبوعي
تفاصيل الجدول األسبوعي
موضحا فيه الوقت والقاعة

الفصل الثاني :مركز الطالب
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الجزء الثاني  :الشئون المالية

الفصل الثاني :مركز الطالب

من مركز الطالب

رابط
أختر
االستعالم عن
الحساب
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الشئون المالية
مركز الطالب  -االستعالم عن الحساب

الفصل الثاني :مركز الطالب

35

هذا كشف بالحركات التي
تمت على حسابك المالي
في الجامعة

الشئون المالية

الفصل الثاني :مركز الطالب

مركز الطالب  -االستعالم عن الحساب

هنا يمكنك معرفة أي مبالغ
مستحقة عليك للجامعة من
غرامات أو أقساط – قروض
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الشئون المالية
من مركز الطالب  -االستعالم عن الحساب

الفصل الثاني :مركز الطالب
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مكافآت أو إعانات

الفصل الثالث :خدمات الكترونية
الفصل الثالث :خدمات الكترونية
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طلبات التسجيل
التحويل
الزيارة
حالة الطالب
اختيار الرغبات
الطلبات الماليـة
المعادالت
اخالء الطرف
أخرى

الفصل الثالث :خدمات الكترونية
الفصل الثالث :خدمات الكترونية
حرصا من الجامعة على تيسيراإلجراءات األكاديمية للطالب وتوفير الخدمات اإللكترونية لهم فإنه
يمكن للطالب تقديم الطلبات السابقة إلكترونيا كما أنه يمكن له متابعة تلك الطلبات من خالل النظام
وال يلزمه مراجعة العمادة أو الكلية أو أي جهة اخرى في الجامعة.
وتتضمن هذه الطلبات جميع اإلجراءات المتعلقة بالتسجيل من تجاوز لمتطلب أو تعارض في الوقت
أو تجاوز لعدد الساعات وغيرها .كما يمكن للطالب التقديم على طلبات متعلقة بالتحويل من كلية
الخرى أو تخصص آلخر وكذا للدراسة كزائر في كلية اخرى في الجامعة .وتشمل هذه الخدمات
التقديم بطلب متعلق بحالة الطالب مثل التأجيل واإلعتذار والعودة بعد اإلنقطاع .كما يمكن للطالب
إدخال رغباته بعد اإلنتهاء من السنة التحضيرية أو البرنامج العام في الكليات من خالل ايقونة إدخال
الرغبات .وهناك قائمة من الطلبات المالية التي يمكن للطالب التقديم لها وكذلك المعادالت لمقررات
إجتازها الطالب وأخيرا التقديم بطلب أخالء طرف من الجامعة.
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خدمات الكترونية  -طلبات التسجيل
يمكن للطالب تسجيل المقررات من خالل الخدمة الذاتية في نظام سجالت الطالب وفي حال حاجة الطالب
ألي خدمة في التسجيل فيمكنه التقدم بطلب الكتروني من نفس النظام علما بأنه توجد (  ) 7نماذج
الكترونية لطلبات التسجيل.
خدمات الكترونية

الفصل الثالث :خدمات الكترونية

الخدمة الذاتية

طلبات التسجيل

إضافة قيمة جديدة

4
3

1
2
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خدمات الكترونية  -طلبات التسجيل

*المنذر أكاديميا
يجب على الطالب المنذر أكاديميا تقديم طلب للحصول على موافقة المرشد األكاديمي للسماح له بتسجيل المقررات .

*مقررات من مستويين أدنى من مستوى الطالب
يجب على الطالب الذي لديه مقرر أو أكثر في مستويين أدنى من مستواه الدراسي ولم يتمكن من تسجيلهم(بسبب عدم جدولة المقررات في ذلك

الفصل) تقديم طلب للحصول على موافقة المرشد األكاديمي للسماح له بالتسجيل.

*تجاوز المدة الدراسية
يمكن للطالب الذي تجاوز المدة النظامية إلنهاء الدراسة ولم يتخرج أن يتقدم بطلب السماح له بالتسجيل لفصل دراسي واحد .
يمكن للطالب تقديم طلب للتسجيل في فصل مغلق لمقرر معين .

*تعارض في الوقت
يمكن للطالب تقديم طلب للتسجيل في فصل متعارض في الوقت مع اآلخر .

*تجاوز متطلب
يمكن للطالب تقديم طلب للتسجيل في مقرر بتجاوز المتطلب السابق .

*ساعات إضافية
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يمكن للطالب المتوقع تخرجه أن يتقدم بطلب تسجيل لخمس ساعات إضافية كحد أقصى.

الفصل الثالث :خدمات الكترونية

*الشعبة مغلقة

طلبات التسجيل (المنذر أكاديميا)
المنذر أكاديميا
يجب على الطالب المنذر
أكاديميا تقديم طلب للحصول
على موافقة المرشد األكاديمي
للسماح له بتسجيل المقررات.

الفصل الثالث :خدمات الكترونية

ال يمكنك تأكيد تسجيل
المقررات حتى يتم ارسال طلب
تسجيل للمرشد االكاديمي –
ويتم الموافقة عليه.

 -2ثم الضغط على زر
إرسال وسيتم إرسال الطلب
إلى مرشدك األكاديمي
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 -1من القائمة المنسدلة يجب
اختيار طلب (المنذر أكاديميا)
قي حالة أن معدلك التراكمي
أقل من 2

طلبات التسجيل (مقررات من مستويين أدنى)
مقررات من مستويين
يجب على الطالب الذي لديه مقرر
أو أكثر في مستويين أدنى من
مستواه الدراسي ولم يتمكن من
تسجيلهم (بسبب عدم جدولة
المقررات في ذلك الفصل) تقديم
طلب للحصول على موافقة المرشد
األكاديمي للسماح له بالتسجيل.
ال يمكنك تأكيد تسجيل المقررات
حتى يتم ارسال طلب تسجيل
للمرشد االكاديمي – ويتم الموافقة
عليه.

 -2ثم الضغط على زر
إرسال وسيتم إرسال الطلب
إلى مرشدك األكاديمي
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الفصل الثالث :خدمات الكترونية

 -1من القائمة المنسدلة يجب
اختيار طلب (المقررات في
مستويين أدنى)

طلبات التسجيل (تجاوز المدة النظامية)
تجاوز المدة الدراسية

الفصل الثالث :خدمات الكترونية

يمكن للطالب الذي تجاوز المدة
النظامية إلنهاء الدراسة ولم
يتخرج أن يتقدم بطلب السماح
له بالتسجيل لفصل دراسي
واحد.
ال يمكنك تأكيد تسجيل المقررات
حتى يتم ارسال طلب تسجيل إلى
وكيل الكلية – ويتم الموافقة
عليه.

 -2ثم الضغط على زر
إرسال وسيتم إرسال الطلب
إلى وكيل الكلية
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 -1من القائمة المنسدلة يجب
اختيار طلب (تجاوز المدة
الدراسية)

طلبات التسجيل (الشعبة مغلقة)
الشعبة مغلقة
يمكن للطالب تقديم طلب للتسجيل
في فصل مغلق لمقرر معين]يجب
أن يكون المقرر في عربة
التسوق[

لن يسمح لك بإعادة تقديم نفس
الطلب طالما أن هناك طلب سابق
حالته معلق.
 -1من القائمة المنسدلة يجب اختيار
طلب (شعبة مغلقة)
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 -3ثم الضغط على زر إرسال وسيتم
إرسال الطلب إلى وكيل الكلية

الفصل الثالث :خدمات الكترونية

 -2اكتب هنا رقم الفصل للشعبة المغلقة أو
اضغط على عالمة المكبر لتحديده
أرقام الفصول التي تظهر هنا هي فقط أرقام
الفصول المغلقة والموجودة في عربة التسوق

طلبات التسجيل (تعارض في الوقت)
تعارض في الوقت
يمكن للطالب تقديم طلب
للتسجيل في فصل متعارض
في الوقت مع اآلخر.
لن يسمح لك بإعادة تقديم
نفس الطلب طالما أن هناك
طلب سابق حالته معلق.

الفصل الثالث :خدمات الكترونية

 .1من القائمة المنسدلة يجب
اختيار طلب (تعارض في الوقت)

 .2اكتب هنا رقم الفصل للشعبة المراد تسجيلها مع
تجاوز التعارض  ،أو اضغط على عالمة المكبر لتحديده

46

 -3ثم الضغط على زر
إرسال وسيتم إرسال الطلب
إلى وكيل الكلية

طلبات التسجيل (تجاوز متطلب)
تجاوز متطلب
يمكن للطالب تقديم طلب
للتسجيل في مقرر بتجاوز
المتطلب السابق.
لن يسمح لك بإعادة تقديم
نفس الطلب طالما أن هناك
طلب سابق حالته معلق.

 .2اكتب هنا رقم الفصل للمقرر الذي ترغب
بتجاوز متطلبه للتسجيل فيه  ،أو اضغط على
عالمة المكبر لتحديده

 -3ثم الضغط على زر إرسال
وسيتم إرسال الطلب إلى وكيل
الكلية
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الفصل الثالث :خدمات الكترونية

 .1من القائمة المنسدلة
يجب اختيار طلب (تجاوز
متطلب)

طلبات التسجيل (ساعات إضافية)
ساعات إضافية

الفصل الثالث :خدمات الكترونية

يمكن للطالب المتوقع تخرجه
أن يتقدم بطلب تسجيل لخمس
ساعات إضافية كحد أقصى ،أما
باقي الطالب فلن يتمكن من
التقديم لهذا الطلب حسب
اللوائح.

 -1من القائمة المنسدلة يجب
اختيار طلب ( تسجيل ساعات
إضافية )

 -2ثم الضغط على زر
إرسال وسيتم إرسال الطلب
إلى وكيل الكلية
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خدمات الكترونية – نموذج اإلنسحاب من مقرر
يمكن للطالب التقدم بطلب اإلنسحاب من مقرر من خالل الخدمة الذاتية في الفترة المحددة لذلك ،ويتم
رصد تقدير « »Wللمقرر المنسحب منه الطالب.

الخدمة الذاتية

طلبات التسجيل

خدمات الكترونية

إضافة قيمة جديدة

1

4

2
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الفصل الثالث :خدمات الكترونية

3

خدمات الكترونية – نموذج اإلنسحاب من مقرر

 -1من القائمة أختر
رقم الفصل المراد
اإلنسحاب منه

الفصل الثالث :خدمات الكترونية

 .2اضغط على
زر تقديم
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التحـــــويل
في حالة تحقيق الطالب للشروط العامة للتحويل بين كليات الجامعة وهي دراسة فصلين دراسيين بما
يعادل  24وحدة دراسية وأن يكون المعدل التراكمي ( 2من  )5فأكثر فيمكنه تقديم طلب التحويل من
خالل الخطوات التالية-:

لتقديم طلب التحويل اتبع الخطوات التالية -:
الخدمة الذاتية

خدمات الكترونية

إضافة قيمة جديدة

التحويل

اختر
التحويل

نوع

3

1

2
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الفصل الثالث :خدمات الكترونية

4

التحـويل بين كليـات الجــامعة
المرحلة األولى

التحويل من كلية إلى أخرى

تقديم الطلب

يمكن للطالب التقدم بطلب
تحويل إلى كلية أخرى داخل
الجامعة ويسمح له النظام
بإدخال  3رغبات للكليات وفي
حالة الموافقة على طلبه يجب
عليه اختيار الكلية المراد
التحويل إليها مع الموافقة على
اإلقرار في نهاية الطلب.

الفصل الثالث :خدمات الكترونية

 .1اختيـار الكليات المراد
التحـويل إليهـا مرتبة حسب
الرغبات
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 -2ثم الضغط على
زر تقديم

التحويل بين كليـــات الجــامعة
المرحلة الثانية
بعد موافقة عميد الكلية على طلب التحويل
يجب عليك إتباع الخطوات التالية -:
.1

يجب عليك اختيار الكلية المطلوب

التحويل إليها من خالل وضع عالمة ( ) في
خانة الخيارات.
.2

يجب عليك قراءة اإلقرار والموافقة

عليه من خالل الضغط على زر أوافق.
.3

ستظهر لك رسالة لتأكيد طلب التحويل

وال يمكنك بعدها العودة لكليتك السابقة وفي

1

حالة موافقتك النهائية يجب الضغط على رز
موافق.

3
53

الفصل الثالث :خدمات الكترونية

2

التحويل بين كليات الجامعة
المرحلة الثالثة
ستظهر لك موافقة عمادة القبول والتسجيل (قيد الدراسة) ويجب عليك تقديم طلب إخالء طرف الكتروني
من كليتك السابقة من خالل الخدمة الذاتية.
بعد انتهائك من إخالء الطرف ستظهر لك موافقة عمادة القبول والتسجيل على طلب التحويل وبذلك يكون قد

الفصل الثالث :خدمات الكترونية

تم تحويلك إلى الكلية الجديدة على النظام.
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التحـويل من تخصص آلخر
المرحلة األولى
تقديم الطلب

التحويل من تخصص إلى آخر
يمكن للطالب التقدم بطلب تغيير
تخصص في نفس الكلية التي
يدرس فيها ويسمح له النظام
بإدخال  3رغبات للتخصصات
وفي حالة الموافقة على طلبه
يجب عليه اختيار التخصص
المراد التحويل إليه.
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 -2ثم الضغط
على زر تقديم

الفصل الثالث :خدمات الكترونية

التخصصات
.1اختيار
المراد التحــويل إليها
مرتبة حسب رغبتك

التحـويل من تخصص آلخر
المرحلة الثانية
بعد موافقة عميد الكلية على طلب التحويل
يجب عليك إتباع الخطوات التالية -:
.1

يجب عليك اختيار البرنامج المطلوب

التحويل إليه من خالل وضع عالمة ( ) في
خانة الخيارات.
.2

يجب عليك قراءة اإلقرار والموافقة

عليه من خالل الضغط على زر أوافق.
.3

1

ستظهر لك رسالة لتأكيد طلب التحويل

وال يمكنك بعدها العودة لتخصصك السابق
وفي حالة موافقتك النهائية يجب الضغط على

الفصل الثالث :خدمات الكترونية

زر موافق

2

3
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التحـويل (من تعليم عن بعد إلى انتظام)
التحويل من التعليم عن بعد إلى
االنتظام
يمكن للطالب التقدم بطلب تحويل
الدراسة من التعليم عن بعد إلى
االنتظام وفقا للشروط المعلنة ويتم
الرد على طلبه حسب المقاعد
الشاغرة في الكلية.
التحويل من االنتظام إلى التعليم
عن بعد
يمكن للطالب التقدم بطلب تحويل
الدراسة من االنتظام إلى التعليم
عن بعد.
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الفصل الثالث :خدمات الكترونية

من خالل الضغط على االيقونة تقديم تكون
قددد تقدددمت بطلدددب التحويددل وسددوف يصدددل
الطلب إلى وكيل الكلية وذلك لعرض الطلدب
على مجلس الكليدة ويدتم إبدداء الدرأي وفدق
اللوائح واألنظمة

اخرى)
الجامعة
الى
كليات
بينكلية
من
الزيـارةبين
التحويل ((
الزيارة
الجامعة
كليـات
يمكن للطالب بعد دراسة فصل دراسي واحد بما يعادل  12وحدة دراسية تقديم طلب زيارة بين كليات
الجامعة من خالل اتباع الخطوات التالية

الفصل الثالث :خدمات الكترونية

الخدمة الذاتية

الزيارة

خدمات الكترونية

إضافة قيمة جديدة

3
1

2

5858

4

الزيـارة بين كليـات الجامعة
الزيارة بين كليات الجامعة
يمكن للطالب اختيار إحدى
كليات الجامعة للدراسة فيها
كطالب

زائر

ويتم

اختيار

المقررات المطلوب
دراستها في الكلية .

 .1من هنا اختر الكلية التي ترغب بزيارتها

إضافة بيانات صف جديد.
حذف بيانات صف.
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2
.3اضغط على
زر تقديم

 .2ومن هنا اختر المقرر الذي ترغب في
دراسته وذلك بأتباع الخطوات من – 1
 3بالترتيب

الفصل الثالث :خدمات الكترونية

1

3

اخرى)
الجامعة
التأجيل )
الى
كليات
كلية
الطالب (
من
حالة (( بين
التحويل
الزيارة
الطالب
حالة
يمكن للطالب تقديم طلب تأجيل للدراسة لفصليين متتاليين أو ثالثة فصول غير متتالية ويكون التقديم
متاحا حتى نهاية األسبوع الثاني من الفصل الدراسي.
ويمكن للطالب تقديم طلب اإلعتذار عن الدراسة قبل بداية اختبارات نهاية الفصل بخمسة أسابيع على
األقل.

الفصل الثالث :خدمات الكترونية

الخدمة الذاتية

حالة الطالب األكاديمية

خدمات الكترونية

إضافة قيمة جديدة

4
3

1

2
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حالة الطالب (التأجــيل)
تأجيل الدراسة
يمكن للطالب المندتظم أن يقددم
طلددب تأجيددل الدراسددة فددي أول
أسبوعين من الفصل الدراسي
حسددددددب التقددددددويم األكدددددداديمي
المعلدددن فدددي صدددفحة العمدددادة
على موقع الجامعة.
 .1يمكن لك ان تكتب مالحظة
مختصرة لسبب التأجيل
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.3اضغط على
زر ارسال

الفصل الثالث :خدمات الكترونية

.2الطالب المرافقين لولي
االمر المبتعث ولديهم ما يثبت
ارفاق المشفوعات من هنا

حالة الطالب (االعتــــذار)
االعتذار عن الدراسة
يمكددن للطالددب المنددتظم أن يقدددم طلددب

اعتددددذار عددددن الدراسددددة خددددالل الفتددددرة
المحددة حسب التقويم األكداديمي لدذلك
الفصل ويمكن له إرفاق المسدتندات أو

الفصل الثالث :خدمات الكترونية

.1يمكن لك ان تكتب مالحظة
مختصرة لسبب االعتذار

 .2هنا يمكنك إضافة مرفقات
مع طلبك

 .3اضغط على زر

تقديم الطلب
62

التقارير الالزمة مع الطلب.

حالة الطالب (إعادة القيد بعد االنقطاع)

إعادة القيد بعد االنقطاع
يمكددن للطالددب المنقطددع عددن الدراسددة

أن يقددددددم طلدددددب إعدددددادة القيدددددد بعدددددد
االنقطاع خالل الفترة المحددة لذلك.
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 .2اضغط على
زر تقديم

الفصل الثالث :خدمات الكترونية

 .1يمكن لك ان تكتب مالحظة
مختصرة لسبب اعادة القيد

الجامعة )
المعــادالت
خارجالجامعة
إلىخارج
الزيارةلى
طلب( زيارة إ
طلدددددب زيدددددارة إلدددددى خدددددارج
الجامعة
يمكدددن للطالدددب الدددذي يرغدددب
بالزيددارة إلددى خددارج الجامعددة
أن يتقدم بطلب الكتروندي كمدا
هو موضح ويجب عليه تعبئة
البياندددات المطلوبددددة ومتابعددددة
الطلب مع مسجل الكلية.

الفصل الثالث :خدمات الكترونية

 .1يجب ادخال اسم الجامعة والكلية
التي ترغب بالدراسة بها كطالب زائر

 .3يجب إدخال رمز ووصف
المقرر المراد دراسته في
الجامعة األخرى

 .2يمكن لك إضافة
المرفقات المطلوبة من هنا

إضافة بيانات صف جديد.
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 .4اضغط على زر ارسال ويجب عليك
متابعة الطلب مع مسجل الكلية

حذف بيانات صف.

التخصص في الكليات)
اخرى)
الجامعة
االعتذار ))
التأجيل
خياراتالى
كليات
كلية
الطالب ((
الطالب
من
بين
الرغبات (
حالة ((
التحويل
حالة
اختيارالزيارة
الرغبات
اختيار
يمكن للطالب بعد اجتيازه للسنة التحضيرية أو البرنامج العام في الكلية تقديم طلب لترتيب رغباته في
الكليات المتاحة له بعد السنة التحضيرية أو التخصصات المتاحة له بعد البرنامج العام في الكلية من
خالل الخطوات التالية
الخدمة الذاتية

اختيار الرغبات

خدمات الكترونية

إضافة قيمة جديدة

1

3
2
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الفصل الثالث :خدمات الكترونية

4

اختيار الرغبات (خيارات التخصصات في الكلية)
•خيارات التخصصات في الكلية
يسددددددتطيع الطالددددددب الددددددذي أنهددددددى
البرنددامج العددام فددي الكليددة أن يتقدددم

 .1اضغط على
الزر أنتج

بطلب
اختيددددار التخصددددص وذلددددك بترتيددددب
الرغبات المتاحة له حسب الشروط

الفصل الثالث :خدمات الكترونية

والمعايير لكل تخصص.

 .2هنا تظهر التخصصات
المتاحة لك
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 .4اضغط على
الزر حفظ

 .3هنا يمكنك تحديد خيارات التخصصات
بأختيار الرقم (  )1للرغبة االعلى والرقم
( )2للرغبة التي تليها وهكذا

اختيار الرغبات (خيارات الكليات بعد المسارات)
•خيارات الكليات بعد المسارات

يستطيع الطالب الذي اجتاز السدنة
التحضيرية أن يتقدم بطلب
 .1اضغط على
الزر أنتج

اختيدددددار الكليدددددة وذلدددددك بترتيدددددب
الرغبدددددات المتاحدددددة لددددده حسدددددب
الشروط والمعايير لكل كلية.

 .4اضغط على
الزر حفظ
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الفصل الثالث :خدمات الكترونية

 .2هنا تظهر الكليات
المتاحة لك

 .3من هنا يمكنك تحديد خيارات الكليات
بأختيار الرقم (  )1للرغبة االعلى والرقم
( )2للرغبة التي تليها وهكذا

الكليات))
المسارات
بعد)في
التخصص
الجامعي
اخرى)
الجامعة
الكليات
االعتذار ))
التأجيل
الى
السكن
خيارات
خيارات
كليات
كلية
الطلبات ((
الطالب
الطالب
من(
بين
المالية
الرغبات ((
الرغبات
حالة ((
التحويل
حالة
الزيارة
الطلبات
اختيار
اختيار
الماليـة
يمكن للطالب تقديم طلب للسكن الجامعي أو إعانة مالية أو سلفة من خالل إتباع الخطوات
التالية

الفصل الثالث :خدمات الكترونية

الخدمة الذاتية

الطلبات المالية

خدمات الكترونية

إضافة قيمة جديدة

4
1

3
2
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الطلبات الماليـة (السكن الجامعي)
السكن الجامعي
يمكدددددن للطالدددددب أن يتقددددددم
بطلدددب السدددكن وذلدددك وفقدددا
لشددددروط وضددددوابط عمددددادة
شؤون الطالب .

 .1يمكن أن تكتب
مالحظة مختصرة هنا
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الفصل الثالث :خدمات الكترونية

 .3اضغط على
زر إرسال

 .2هنا يمكنك إضافة
مرفقات مع طلبك

الطلبات الماليـة (السلـفة)
السلفة
يمكن للطالب التقددم بطلدب
الحصول على سدلفة ماليدة
حسدددب الشدددروط المعتمددددة
من قبل عمادة شؤون
الطالب.

الفصل الثالث :خدمات الكترونية

 .1يتم اختيار نوع ومبلغ
القرض وعدد االقساط وذلك
حسب أنظمة ولوائح صندوق
الطالب

 -2اضغط على
زر ارسال
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الطلبات الماليـة (بدالت العمل)
بدالت العمل
يمكدددن للطالدددب التقددددم بطلدددب
المشاركة في عمل جزئي فدي
كليدات وعمددادات الجامعدة بمددا
ال يتعارض مع دراسدته داخدل
الجامعددة وذلددك حسددب أنظمددة
ولوائح صندوق الطالب .

ومن ثم ارسال
يمكن لك اضافة
المرفقات من هنا
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من هنا سوف يظهر لك تاريخ
مباشرتك للعمل وتاريخ االنتهاء
وعدد الساعات التي تم العمل
بها

الفصل الثالث :خدمات الكترونية

في حال تم الموافقة على طلبك
سوف يظهر وصف العمل
وتاريخ البداية والنهاية وعدد
ساعات العمل باالضافة الى
المالحظات إن وجدت

الكليات))
المسارات
بعد)في
التخصص
الجامعي
الجامعة )
الكليات
االعتذار ))
التأجيل
السكن
خيارات
خيارات
المعادالت
كليات
الطالب ((
الطالب
بين (
المالية
الرغبات ((
الرغبات
حالة (
حالة
الزيارة
الطلبات
اختيار
اختيار
المعــادالت
يمكن للطالب المحول من خارج الجامعة أو الطالب الزائر إلى خارج الجامعة التقدم بطلب معادلة
المقررات الدراسية وكذلك الطالب الذي اجتاز بعض االختبارات العالمية في اللغة االنجليزية يمكنه
الكترونية تتعلق بالمعادالت وهي كالتالي :
يوجد
نماذجمن مقرر
 3إعفاء
طلب
تقديم
لتقديم طلب المعادالت اتبع الخطوات التالية -:
إعفاء من مقرر
يتقدم جديدة
إضافة قيمة
الخدمة
خدمات الكترونية
بطلب اعفائه من
المعـــــادالتللغة االنجليزية ان
االختبارات العالمية المعتمدة
الذاتيةالذي اجتاز بعض
للطالب
يمكن
مقرر اللغة االنجليزية في السنة التحضيرية.

الفصل الثالث :خدمات الكترونية

معادلة الساعات المعتمدة
يمكن للطالب المحول من خارج الجامعة إن يتقدم بطلب معادلة المقررات التي درسها في جامعته
السابقة .
معادلة الساعات الزيارة
تتم هذه العملية بعد عودة الطالب الزائر وتقديمه ما يثبت نجاحه في المقررات التي درسها 4
كزائر في
جامعة أخرى حيث يتم إدخال المعادلة تلقائيا عند إقرار النتيجة المتعلقة بالقرة الثانية من طلبات الزيارة.
1

2

72
72

3

منمقرر
إعفاءعن
المعادالت (إعفاء
المعــادالت (
مقرر))
إعفاء من مقرر
يمكددددن للطالددددب الددددذي اجتدددداز
بعدددددض االختبدددددارات العالميدددددة
المعتمددددة للغدددة االنجليزيدددة أن
يتقدم بطلب إعفائه من
مقددددرر اللغددددة االنجليزيددددة فددددي
السنة التحضيرية.

أضغط على زر إرفاق إلضافة
مرفقات

اضغط على زر المكبر إلضافة رقم الفصل
ويمكن استخدام  +و – إلضافة أو حذف
أكثر من فصل

ثم الضغط على
االيقونة ارسال

ثم الضغط على
االيقونة تنفيذ

إضافة بيانات صف جديد.
حذف بيانات صف.
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الفصل الثالث :خدمات الكترونية

في حال وجود مالحظة يمكن لك
تدوينها من هنا

المعــادالت
المعتمدةمن) خارج الجامعة)
السـاعاتللمحولين
معادلة( المقررات
المعادالت (
معادلددددة للمحددددول مددددن خددددارج
الجامعة
يمكن للطالب المحول من
خارج الجامعة أن يتقدم بطلب
معادلة المقررات التي درسها
في جامعته السابقة .

الفصل الثالث :خدمات الكترونية

.1يمكن لك اضافة
المرفقات المطلوبة من هنا

2أدخل بيانات المقررات المراد تعديلها
بالتنسيق مع مكتب التسجيل في كليتكم

إضافة بيانات صف جديد.
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حذف بيانات صف.

الجامعة
الزيارة إلى
المعــادالت
إلى)خارج الجامعة)
خارجللزائر
المقررات
طلب( معادلة
المعادالت (
طلب معادلة المقررات للزائر إلى خارج الجامعة
تتم هذه العملية بعد عودة الطالب الزائر من خارج الجامعة وتقديمه ما يثبت نجاحه في المقررات
التي درسها كزائر.
لذا فإنه يجب على الطالب الذي تقدم بطلب الكتروني للزيارة من خارج الجامعة  -كما هو موضح
سابقا في نموذج طلب زيارة إلى خارج الجامعة – أن يحضر السجل األكاديمي الرسمي من الجامعة
المزارة وتسليمه إلى مسجل الكلية حيث يتم إدخال المعادلة تلقائيا عند إقرار النتيجة من قبل الكلية.
وفي حالة عدم قيام الطالب بإحضار ما يثبت اجتيازه لهذه المقررات يسقط حقه في إدخال المعادالت
وكذا في استحقاقه لمكافآت لذلك الفصل الدراسي ،حيث إن المكافآت مرتبطة بإثبات دراسته في
الجامعة المزارة.
الفصل الثالث :خدمات الكترونية
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الطرف
إخـــــــــــالء
الكليات))
المسارات
بعد)في
التخصص
الجامعي
الشخصية)
اخرى
الجامعة
الكليات
االعتذار ))
التأجيل
الى
السكن
خيارات
خيارات
المعادالت
كليات
كلية
الطالب ((
الطالب
خالء(
من
بين
المالية
الرغبات ((
الرغبات
تحديث(إ(
حالة
التحويل
حالة
الزيارة
الطلبات
اختيار
اختيار
البيانات
المعــادالت
الطرف
يمكن للطالب المنسحب من الجامعة أو الطالب المحول بين كليات الجامعة أو الطالب الخريج تقديم طلب
تتعلق التالية
الخطوات
نماذجخالل اتباع
الطرف من
إخالء
بالمعادالت وهي كالتالي :
الكترونية
يوجد 3
إعفاء من مقرر
يتقدم جديدة
إضافة قيمة
الطرف
االختبارات العالمية إخالء
الخدمة
خدمات الكترونية
بطلب اعفائه من
للغة االنجليزية ان
المعتمدة
الذاتيةالذي اجتاز بعض
للطالب
يمكن
مقرر اللغة االنجليزية في السنة التحضيرية.

الفصل الثالث :خدمات الكترونية

معادلة الساعات المعتمدة
يمكن للطالب المحول من خارج الجامعة إن يتقدم بطلب معادلة المقررات التي درسها في جامعته
السابقة .
معادلة الساعات الزيارة
تتم هذه العملية بعد عودة الطالب الزائر وتقديمه ما يثبت نجاحه في المقررات التي درسها 4
كزائر في
جامعة أخرى حيث يتم إدخال المعادلة تلقائيا عند إقرار النتيجة المتعلقة بالقرة الثانية من طلبات الزيارة.
1

2
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3

إخالء الطرف (الخــريج)
الخريج

يمكدددن للطالدددب الخدددريج أن يقددددم
طلدددب إخدددالء الطدددرف ليسدددتكمل
إجدددراءات تخرجددده مدددن الجامعدددة
وذلددك فددي حالددة إنهدداء إجددراءات
تخرجددده بشدددكل فدددردي أمدددا عندددد
تخرجددده مدددع دفعدددة الطدددالب فدددي
نهاية الفصل الدراسي فال يحتاج
لذلك.
.1اختر نوع االنسحاب
.1اختر نوع االنسحاب

 .3يمكن لك اضافة المرفقات
المطلوبة من هنا
 .3يمكن لك اضافة المرفقات
المطلوبة من هنا

.4اضغط على زر
.4اضغط على زر
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ارسال

ارسال

الفصل الثالث :خدمات الكترونية

 .2في حال وجود مالحظة يمكن
لك تدوينها من هنا
 .2في حال وجود مالحظة يمكن
لك تدوينها من هنا

منالجامعة)
المنسحبمن
الطرف (المنسحب
إخالءالطرف (
إخــــــالء
الجامعة)
المنسحب
يمكدددن للطالدددب المنسدددحب مدددن
الجامعددة أن يقدددم طلددب إخددالء
الطددددرف ليسددددتكمل إجددددراءات
انسددحابه مددن الجامعددة وسدديتم
إدخال مؤشدر انسدحاب للطالدب
من قبل العمادة بعدد  72سداعة
من تقديم الطلب فدي حدال خلدو
ملددف الطالددب مددن أي مطالبددات
في الجامعة.

.1اختر نوع
االنسحاب

الفصل الثالث :خدمات الكترونية

 .2في حال وجود مالحظة يمكن
لك تدوينها من هنا

 .3يمكن لك اضافة المرفقات
المطلوبة من هنا

.4اضغط على زر
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ارسال

إخالء الطرف (المحول داخليا)
المحول داخليا

يجددددب علدددددى الطالددددب المحدددددول
داخليدددا بدددين كليدددات الجامعدددة أن
يقددددم طلدددب إخدددالء طدددرف مدددن
كليته السابقة ليستكمل
إجددددراءات تحويلدددده إلددددى الكليددددة
الجديدة .

.1اختر نوع
االنسحاب
 .2في حال وجود مالحظة يمكن
لك تدوينها من هنا

.4اضغط على زر
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ارسال

الفصل الثالث :خدمات الكترونية

 .3يمكن لك اضافة المرفقات
المطلوبة من هنا

الكليات))
المسارات
بعد)في
التخصص
الجامعي
الشخصية)
اخرى
الجامعة
الكليات
االعتذار ))
التأجيل
الى
السكن
خيارات
خيارات
المعادالت
كليات
كلية
الطالب ((
الطالب
من(
بين
المالية
الرغبات ((
الرغبات
تعديل((
حالة
التحويل
حالة
الزيارة
الطلبات
اختيار
اختيار
الشخصية
البيانات
تحديث
المعــادالت
البيانات
يمكن للطالب تقديم طلب لتعديل البيانات الشخصية الرئيسية والتي ال يمكن للطالب تعديلها بنفسه مثل
تعديل االسم باللغة العربية أو السجل المدني أو تاريخ الميالد
لتقديم طلب تعديل البيانات اتبع الخطوات التالية-:

الفصل الثالث :خدمات الكترونية

الخدمة الذاتية

أخــــــرى

خدمات الكترونية

إضافة قيمة جديدة

4
1

2
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3

تعديل البيانات الشخصية
تحديث البيانات الشخصية
فددددي حالددددة وجددددود تحددددديث
للبيانات الشخصية الرئيسدية
وهدددي :االسدددم ،رقدددم السدددجل
المدني وتاريخ المديالد ،فإنده
يجدددب علدددى الطالدددب إرفددداق
المستندات الالزمة مدع طلبده
حسب الخطوات الموضحة.

. 1من القائمة المنسدلة اختر
نوع التعديل

 .3اضغط على زر
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ارسال

الفصل الثالث :خدمات الكترونية

.2من هنا يتم إرفاق صورة الهوية
(بطاقة األحوال – إقامة – كرت عائلة –
بطاقة الخمس سنوات للقبائل النازحة )

متابعة حالة الطلب
لجميع الطلبات السابقة يمكن متابعة حالة الطلب

الفصل الثالث :خدمات الكترونية

اضغط على
زر بحث

ستظهر لك حالة الطلب :
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المقدمة
الفصل الرابع :خدمات متنوعة








تحديث رقم اآليبان
المستوى االكاديمي (حالة الطالب)
تاريخ المقررات الخاصة بي (التي درسها الطالب)
عرض التقديرات
تغييـــر كلمـة المــرور
استرجاع كلمة المرور
قائمة المفضلة

هذه الخدمات المتنوعة يمكن للطالب االستفادة منها كما هو موضح في هذا الفصل ويشتمل
تحديث رقم اآليبان حتى تتبنى الجامعة إيداع المكافآت في حسابات الطالب الشخصية ولذا فإن
إدخال رقم اآليبان يعتبر ضروريا لصرف المكافآة ،علما بأن الطالب في حالة تأخره عن إدخال
رقم اآليبان أو المطالبة بمكافآة ألكثر من ثالث أشهر يسقط حقه في المكافآة .كما يمكن للطالب
معرفة مستواه اإلكاديمي وحالته (معتذر أو مؤجل  ) ..وكذا نتائج المقررات التي درسها من
خدمة تاريخ المقررات .ويمكن للطالب تغيير كلمة المرور واسترجاعها في حال نسيانها وإدارة
قائمة المفضلة والتي ستوفر عليه الوقت للوصول الى الخدمات التي تم استخدامها من قبل.
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رقـــم اآليبــــان
الخدمة الذاتية

اخرى

خدمات الكترونية

 .1اختر اسم
المصرف

رقم اآليبان

الفصل الرابع :خدمات متنوعة

يجددب علددى الطالددب المقيددد
فدددي إحددددى الكليدددات التدددي
تصددددرف مكافددددأة شددددهرية
إدخال رقم اآليبان للحساب
البنكدددي الخددداص بددده ليدددتم
إيداع المكافأة في حسابه.

 .2ضع رقم اآليبان وتأكد من
الرقم الصحيح حيث ال يمكن تغيير
الرقم مرة اخرى ولضمان طرح
المكافئات في الوقت المحدد
والصحيح

 .3اضغط على زر

حفظ
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المستوى األكاديمي
الخدمة الذاتية

خدمات الكترونية

اخرى

المستوى األكاديمي

المستوى األكاديمي
يمكن للطالب اإلطالع علدى
مسددددتواه األكدددداديمي بندددداء
علدددددددى عددددددددد السددددددداعات
المكتسددددددبة مددددددن الخطددددددة
الدراسددددددية المقيددددددد فيهددددددا
الطالب.

الفصل الرابع :خدمات متنوعة
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تاريخ المقررات الخاصة بي
الخدمة الذاتية  -التخطيط
االكاديمي – تاريخ المقررات
الخاصة بي
هنا يتم إدخال بيانات كلمة
المرور الجديدة.

الفصل الرابع :خدمات متنوعة

هنا تظهر بيانات المقررات
التي تم دراستها والمسجلة
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عرض التقديرات
الخدمة الذاتية – التسجيل –
عرض التقديرات الخاصة بي

أختر الفصل الدراسي
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هنا تظهر التقديرات الخاصة
بالفصل الدراسي

تغييــر كلمـة المــرور
لتغيير كلمة المرور ،الرجاء اتباع الخطوات التالية :
تغيير كلمة المرور الخاصة بي

هنا يتم إدخال بيانات كلمة
المرور الجديدة

1
الفصل الرابع :خدمات متنوعة

2
بعد إدخال بيانات كلمة المرور
الجديدة ،الرجاء الضغط على زر
تغيير كلمة المرور
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الطرف
إخـــــــــــالء
الكليات))
المسارات
بعد)في
التخصص
الجامعي
الكليات
االعتذار )
السكن
خيارات
خيارات
المعادالت
الطالب (
استرجاع(
المالية
الرغبات ((
الرغبات
حالة
الطلبات
اختيار
اختيار
المرور
كلمة
الشخصية
البيانات
تحديث
المعــادالت
اتبع الخطوات التالية السترجاع كلمة المرور عند فقدانك لها ،لتتمكن من الدخول للخدمات الذاتية

يوجد  3نماذج الكترونية تتعلق بالمعادالت وهي كالتالي :
إعفاء من مقرر
يمكن للطالب الذي اجتاز بعض االختبارات العالمية المعتمدة للغة االنجليزية ان يتقدم بطلب اعفائه من
مقرر اللغة االنجليزية في السنة التحضيرية.
اضغط على رابط

معادلة الساعات المعتمدة
Forget
يتقدم بطلب معادلة المقررات التي درسها في جامعته
يمكن للطالب المحول من خارج الجامعة إن
Password
السابقة .

1

يجب أن تكون بيانات رقم الجوال والبريد االلكتروني محدثة على نظام سجالت الطالب.
89
89

الفصل الرابع :خدمات متنوعة

معادلة الساعات الزيارة
تتم هذه العملية بعد عودة الطالب الزائر وتقديمه ما يثبت نجاحه في المقررات التي درسها كزائر في
جامعة أخرى حيث يتم إدخال المعادلة تلقائيا عند إقرار النتيجة المتعلقة بالقرة الثانية من طلبات الزيارة.

الطرف
إخـــــــــــالء
الكليات))
المسارات
بعد)في
التخصص
الجامعي
الشخصية)
اخرى
الجامعة
الكليات
االعتذار ))
التأجيل
الى
السكن
خيارات
خيارات
المعادالت
كليات
كلية
الطالب ((
الطالب
استرجاع(
من
بين
المالية
الرغبات ((
الرغبات
تحديث((
حالة
التحويل
حالة
الزيارة
الطلبات
اختيار
اختيار
المرور
كلمة
البيانات
المعــادالت
وهي كالتالي :
يوجد  3نماذج الكترونية تتعلق بالمعادالت
2
إعفاء من مقرر
يمكن
مقرر

أدخل الرقم الجامعي
اضغطالمعتمدة
العالمية
للطالب الذي اجتاز بعض االختبارات
الخاص بك ثم
التحضيرية.متابعة
على زر
اللغة االنجليزية في السنة

يتقدم بطلب اعفائه من
للغة االنجليزية ان 4

معادلة الساعات المعتمدة
يمكن للطالب المحول من خارج الجامعة إن يتقدم بطلب معادلة المقررات التي درسها في جامعته
السابقة .
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3

اضغط على موافق

معادلة الساعات الزيارة
السجلنجاحه في المقررات التي درسها كزائر في
رقم يثبت
وتقديمه ما
تتم هذه العملية بعد عودة الطالب الزائر
أدخل
المدني الخاص
إقرار بكالنتيجة المتعلقة بالقرة الثانية من طلبات الزيارة.
جامعة أخرى حيث يتم إدخال المعادلة تلقائيا عند

9090

اضغط على زر أرسل
كلمة المرور الجديدة
على البريد االلكتروني

كلمة المرور الجديدة أرسلت إلى
بريدك االلكتروني

المفضلة
يمكن إضافة المكونات إلى القائمة المفضلة للرجوع إليها بشكل سريع
اضغط على رابط إضافة إلى
المفضلة

اختر من القائمة المكون
المراد إضافته إلى المفضلة

3

4

2

1

5
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ادخل
اضغط
موافق

وصف
على

ثم
زر

المفضلة – تحرير المفضلة
يمكن تحرير المفضلة بإعادة ترتيب أو حذف المكونات
يمكن اآلن الوصول السريع
لعربة التسوق

تحرير
على
بالضغط
المفضلة يمكن حذف أي
من العناصر الموجودة في
القائمة

الفصل الرابع :خدمات متنوعة

2
1
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وسائل االتصال بعمادة القبول والتسجيل
الموقع االلكتروني :
• http://www.ud.edu.sa/DU/ar/deanship/admission_reg

البريد االلكتروني :

• registrar@ud.edu.sa
أرقام االتصال ( :) 013

• 3332738-3332732 -3332714 –3332712 –3332705
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وسائل االتصال بعمادة القبول والتسجيل

