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الرشوط العامة

يجب التقيد بخطة التسجيل املعتمدة حسب املستوى الخاص بك والتاريخ و الوقت
املحدد املوعد املخصص لتسجيل موادك:

ميكنك االطالع عىل (خطة التسجيل املعتمدة) يف بوابة التعلم عن بعد.
و ملعرفة (املستوى الدرايس) من نظام سجالت الطالب  :الخدمات الذاتية – خدمات الكرتونية – أخرى – املستوى األكادميي

ميكنك تسجيل املقررات املطروحة للفصل الحايل فقط.

ميكنك االطالع عىل (املواد املطروحة يف الفصل الحايل) يف بوابة التعلم عن بعد.

يتحمل الطالب مسؤولية أي تعارض يحدث يف جدول اختباراته النهائية ويجب االلتزام
بالرشوط الخاصة التي تضعها لجنة سري االختبارات.
ميكنك االطالع عىل (جدول االختبارات النهائية) يف بوابة التعلم عن بعد.

احرص عىل عدم وجود أي متطلب سابق .
ميكنك االطالع عىل (الخطة الدراسة لتخصصك) يف بوابة التعلم عن بعد.

تأكد من عدم وجود قيود أو عقوبات أكادميية (االنقطاع عن الدراسة  -االنذار
االكادميي -الفصل االكادميي)
ملعرفة (حالة الطالب االكادميية) من سجالت الطالب :الخدمات الذاتية  -خدمات
الكرتونية  -اخرى  -املستوى االكادميي (حالة الطالب)
حالة الطالب:

• قبول القيد  :ميكنك تسجيل املواد مبارشة دون أي قيود.
• املنقطع عن الدراسة :يجب تقديم طلب أعادة قيد (عدا الطلبة املتقدمني بالتأجيل واالعتذار يتم إعادة القيد بشكل اتوماتييك من قبل النظام)
• ميكن عمل اعادة قيد من سجالت الطالب:
الخدمات الذاتية  -خدمات الكرتونية – حالة الطالب األكادميية  -إعادة القيد بعد االنقطاع – إضافة قيمة جديدة  -أختيار(إضافة).

• املنذر اكادمييا  :يجب تقديم طلب للحصول عىل موافقة املرشف االكادميية للسامح له بتسجيل املقررات.
املفصول :يجب مراجعة الكلية للنظر يف منحك فرصة إضافية يف حالة عدم تجاوز ثالث انذارات
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تأكد من تسجيلك لعدد الساعات املسموح بتسجيلها حسب معدلك الرتاكمي
ميكنك االطالع عىل (معدلك الرتاكمي) من نظام سجالت الطالب :
الخدمات الذاتية – التسجيل– عرض التقديرات الخاصة يب (إجاميل الرتاكمي من حساب ) GPA
عدد الساعات املسموح بتسجيلها حسب املعدل
املعدل

الساعات املسموح بتسجيلها كحد اقىص

قل من  2تحت االنذار االكادميي

 12ساعة معتمدة

من  2اىل أقل من 2.5

 15ساعة معتمدة

أكرث من 2.5

حسب الخطة املعتمدة

الطالب املتوقع تخرجه بعد موافقة الشؤون االكادميية

خمس ساعات إضافية كحد أقىص

		

خطوات تسجيل املواد

ميكنك االطالع عىل (معدلك الرتاكمي) من نظام سجالت الطالب :
الخدمات الذاتية – التسجيل– عرض التقديرات الخاصة يب (إجاميل الرتاكمي من حساب ) GPA

خطوات تسجيل املواد

البحث عن املقررات

إنهاء وتأكيد التسجيل من عربة التسوق
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البحث عن املقررات

عزيزي الطالب ميكنك البحث عن املقررات بإتباع الخطوات التالية يف نظام سجالت الطالب:
مركز الطالب

الخدمات الذاتية

بحث عن فصل

•

يجب اختيار الفصل الدرايس الحايل ثم أضغط عىل أيقونة بحث

•

يف حالة ظهور رسالة (سينتج عن البحث أكرث من  50فصل ،هل ترغب يف املتابعة) :اضغط عىل موافق.

•

أضغط عىل بحث لالنتقال اىل الخطوة التالية

رسائل الخطأ املحتمله

ليس لديك موعد تسجيل صالح  :يجب التقيد بخطة التسجيل املعتمدة

حالة الطالب متنع التسجيل:
انقطاع  :يجب تقديم طلب أعادة قيد.
فصل  :يجب مراجعة الكلية للنظر يف منحك فرصة إضافية يف حالة عدم تجاوز ثالث انذارات.
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إضافة املقررات إىل عربة التسوق

يتم استخدم عربة التسوق لحفظ الفصول بشكل مؤقت حتى يحني وقت التسجيل حسب خطة التسجيل املعتمدة
ستظهر جميع املقررات حسب الخطة القسم او املقرر او كل مقرر ستظهر فيه البيانات التالية :
•

أسم املقرر

•

الشعبة CRN
يجب أن تكون حالة الشعبة أخرض

•

الحالة

•

أضغط عىل عرض كافة األقسام (يف حالة وجود أكرث من  3شعب)

 .1أضغط عىل تحديد فصل الختيار املقرر املراد تسجيله .

 .2ستظهر بيانات الشعبة كاملة أضغط عىل أيقونة العنرص التايل .لإلضافة
املقرر املحدد اىل عربة التسوق.
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 .3ستظهر الرسالة التالية لتأكيد أضافة املقرر اىل عربة التسوق.
•

		

بنفس الطريقة السابقة ميكن أضافة املقررات األخرى اىل عربة التسوق

رسائل الخطأ املحتملة

ليس لديك موعد تسجيل صالح  :يجب التقيد بخطة التسجيل املعتمدة
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إنهاء وتأكيد التسجيل من عربة التسوق

للتأكيد تسجيل املواد من عربة التسوق يجب أن تكون خالل املوعد املتاح ملستواك لذا يرجى مراجعة خطة التسجيل املعتمدة والتأكد من مستواك
الدرايس حسب املوجود يف نظام سجالت الطالب

للدخول عىل عربة التسوق:
الخدمات الذاتية

مركز الطالب

عربة تسوق التسجيل(عربة التسوق)

حدد الفصل الدرايس ثم انقر عىل متابعة.

يجب ان تكون حالة جميع املقررات دائرة خرضاء

 .1قم بتحديد جميع املقررات ثم اضغط عىل ايقونة تسجيل لألنتقال اىل الخطوة التالية
كام ميكنك تحديد وتسجيل كل مقرر عىل حدة و يفضل تحديد مقرر مقرر عند مواجهتك ملشكلة باي مقرر
 .2تأكيد الفصول = ستظهر جميع املقررات يف صفحة تأكيد الفصول انقر فوق إنهاء التسجيل لألنتقال اىل الخطوة التالية .
. 3عرض النتائج = ستظهر رسالة لتتعرف عىل نتيجة التسجيل أما:
نجاح  :تم التسجيل.
خطأ  :تعذر إضافة فصل
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التأكد من أن املواد مسجلة بشكل صحيح

هناك مقرر  ........من مستويات سابقة  :يجب تقديم طلب من الخدمات االلكرتونية –طلبات التسجيل -يف سجالت الطالب
وجود متطلب سابق :يجب تقديم طلب من الخدمات االلكرتونية –طلبات التسجيل -يف سجالت الطالب
تم تجاوز الحد األعىل من الساعات املسموح للطالب بتسجيلها :يجب تقديم طلب من الخدمات االلكرتونية –طلبات التسجيل -يف سجالت الطالب
(فقط للطالب املتوقع تخرجهم)
غري مرصح لك بتسجيل خدمة ذاتية يف الوقت الحايل  :يجب التقيد بخطة التسجيل املعتمدة
املقرر الذي تحاول تسجيل يعادل مقرر اخر سبق إن أكملته بنجاح واليسمح لك بإعادة تسجيله مرة أخرى :قم بحذف املقرر
ال يسمح لك حاليا بتسجيل هذا املقرر حيث انه موجود يف مستوى أعىل مبستويني من مستواك الدرايس الحايل  :قم بحذف املقرر

ميكنك التأكد من تسجيلك للمواد بشكل صحيح عن طريق:
الخدمات الذاتية السجالت األكادميية تاريخ املقررات الخاصة يب

ستظهر جميع املقررات التي تم دراستها سابقاً ،مع املواد التي تم تسجيلها بشكل صحيح و ستكون حالة املادة اصفر
أخريا ً بعد تأكدك من تسجيل موادك بشكل صحيح تكون قد أمتمت تسجيلك بشكل صحيح.
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االسئلة الشائعة حول تسجيل املواد

ال أستطيع تسجيل الدخول اىل نظام سجالت الطالب بعد استعادة ضبط كلمة املرور ؟
يتم ارسال بيانات الطالب عىل امييل قسم التسجيل  registrar@uod.edu.saباسم الطالب ورقمه الجامعي ورقم السجل املدين ،من قبل الطالب
نفسه وسوف يتم تزويده بكلمة املرور .
هل ميكن تسجيل مواد اقل مبستويني او اعىل مبستويني؟
ميكن للطالب تسجيل املقررات االدىن مبستويني وال ميكن للطالب التجاوز عن املقررات االدىن مبستويني اال بعد ان يتقدم الطالب بطلب من خالل
نظام سجالت الطالب طلبات التسجيل تجاوز مقرر من مستويني ادىن ولكن ال ميكن للطالب التسجيل ملقررات من مستوى اعىل من مستوى الطالب
مبستويني .
هل ميكن تسجيل مادتني يف نفس الفصل وهم متطلبات لبعض؟
ميكن للطالب التقدم بطلب تجاوز عن متطلب من خالل نظام سجالت الطالب طلبات التسجيل ويف حال موافقة الكلية ميكن له تاكيد تسجيل املقرر .
هل ميكن تسجيل مادة ولديها متطلب سابق مل ادرسه وvهي غري موجودة للفصل الحايل؟
ميكن له تقديم طلب تجاوز املتطلب من خالل نظام سجالت الطالب طلبات التسجيل وبعد موافقة الكلية ميكن له تأكيد تسجيل املقرر .
هل ميكن للطالب أسقاط مادة من النظام؟ او حذف مادة بعد تأكيد التسجيل؟
نعم ميكن له اسقاط احد املقررات من خالل الذهاب اىل اسقاط التسجيل وحذف املقرر املطلوب ( خالل الفرتة النظامية للتسجيل ،علام بانه ال يحق
للطالب حذف مقرر من مستويني ادىن بعد تسجيله حيث ان النظام يلزمه بالتقيد باملقررات االدىن مبستويني وىف حال انتهاء فرتة التأجيل أو االنسحاب
فأن الرسوم الدراسية تقيد عىل الطالب .

الستفسارات حول تسجيل املواد يرجى التواصل مع الكلية
عىل امييل الشؤون االكادميية
•كلية اآلداب لتخصصات ( دراسات اسالمية – علم اجتامع)
dlaa.art.d@uod.edu.sa
•كلية الدراسات التطبيقية وخدمة املجتمع لتخصصات ( ادارة اعامل )
dlaa.asc.d@uod.edu.sa
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