آلية تسجيل املقررات ( الحذف واإلضافة ) في Banner9
عمادة القبول والتسجيل

الدخول على النظام األكاديمي

عزيزتي الطالبة يمكنك الدخول للخدمة الذاتية سواء من جهاز الكمبيوتر أو الجوال
من خالل الضغط على أيقونة تسجيل املقررات في الشريط التالي املوجود على موقع الجامعة :

تسجيل املقررات  :هو رابط تستطيع الطالبة من خالله تسجيل جدولها الدراس ي ( الحذف واإلضافة ).
النظام األكاديمي للطالبات  :وهي الخدمة الذاتية التي يمكن للطالبة من خاللها التقديم على جميع اإلجراءات
األكاديمية
ً
(طلب تعديل الجدول إلكترونيا  ،التأجيل  ،االعتذار عن مقرر  ،االعتذار عن فصل  ،تقديم طلب قرض  ،تقديم طلب
للسكن الجامعي  ،إعادة القيد  ،الفرصة االستثنائية  ،التخصيص  )... ،ومتابعة حالة هذه الطلبات .

ملحوظة مهمة  :للدخول على تسجيل املقررات أو النظام األكاديمي على الطالبة ادخال اسم
املستخدم والرقم السري للبريد الجامعي.
1

تغيير لغة النظام األكاديمي

النظام متاح باللغتين العربية واإلنجليزية ولتغيير لغة النظام من اللغة اإلنجليزية للعربية يجب
اتباع الخطوات التالية:
الضغط على أيقونة اإلعدادات
و اختيار Language Setting
ثم اختيار ) Arabic ( Saudi Arabia
ثم الضغط على  Saveلتظهر رسالة بأنه قد تم حفظ
التغييرات بالنجاح

2

تغيير لغة النظام األكاديمي

بعد تغيير اللغة يتم تسجيل الخروج من خالل
الضغط أيقونة الطالبة
ثم الضغط على Sign Out
ثم إعادة الدخول مرة أخرى على النظام

ملحوظة مهمة  :من الضروري تسجيل الخروج ثم إعادة الدخول مرة أخرى إلتمام عملية تغيير
اللغة.

3

خطوات التسجيل( الحذف واإلضافة )
على النظام األكاديمي
 .1االستعداد للتسجيل /حالة التسجيل :
يمكن من خالل هذه األيقونة معرفة حالة
الطالبة واملستوى املقيدة فيه قبل البدء في
تسجيل الجدول الدراس ي.

 .2التسجيل في املقررات  :يتم الضغط على هذه األيقونة
لبدء عمليات تسجيل الجدول الدراس ي ( الحذف واإلضافة
) من واقع الخطة الدراسية ،ثم يتم اختيار الفصل
الدراس ي املراد التسجيل له .

4

الجدول
واإلضافة )
الدراس ي
الحذف
التسجيل(
خطواتتسجيل
على النظام األكاديمي
تتكون الصفحة الرئيسية للتسجيل من الخطة من ثالثة أجزاء رئيسة :

التسجيل من الخطة

1

إلضافة الشعب املتاحة للمقررات
( اإلجبارية  ،االختيارية  ،الحرة )

الجدول الدراس ي وتفاصيل الشعبة
وجدول االختبارات النهائية للمقررات
املسجلة.

3

امللخص  :وهو الجزء الخاص بتأكيد تسجيل الشعب
املضافة أو حذفها ،كما يتضح فيه عدد الساعات
املسجلة والحد األدنى واألعلى املسموح به للتسجيل.

2
5

الحذفالجدول
على النظام األكادي
الد)راس ي
واإلضافة
خطوات التسجيل(تسجيل

1

التسجيل من الخطة

يظهر للطالبة في الجزء( )1املعلومات األساسية للمقررات الدراسية املتاحة للتسجيل
من واقع الخطة الدراسية وحسب مناسبتها ملستوى الطالبة ،ويمكن استعراض
وإضافة الشعب املتاحة بالضغط على أيقونة ( عرض الشعب ) املوجودة أمام كل
مقرر .
6

تسجيل الجدول الدراس ي

1
نالحظ هنا أن أسماء مقررات الخطة اإلجبارية تظهر بشكل مباشر وواضح  ،و عند وجود
مقررات اختيارية أو حره ستظهر على صورة مجموعة أو حزمة  :مثل ( اختياري تخصص (2 )1
وحدة معتمدة  ،اختياري تخصص ( 3 )2وحدات معتمدة ،مقرر حر) .... ،
7

تسجيل الجدول الدراس ي

1
عند الضغط على ( عرض الشعب ) يتم عرض جميع الشعب املتاحة للمقرر  ،وعند
وضع املؤشر هنا تظهر قائمة بتفاصيل الشعبة.
وإلضافة الشعبة يتم الضغط على أيقونة ( إضافة ) املوجودة أمام الشعبة املطلوب
إضافتها.
8

و باملثل للمقررات االختيارية أو الحره  ،فعند الضغط على (عرض الشعب) تظهر
للطالبة املقررات االختيارية أو الحرة املتاحة في الفصل املراد التسجيل له ،وكما
هي في الخطة الدراسية  ،لتختار الطالبة منها ما يتناسب معها  ،وإلضافة املقرر يتم
الضغط على أيقونة ( إضافة ) املوجودة أمام الشعبة املطلوب إضافتها.

ملحوظة مهمة  :على الطالبة االلتزام بتسجيل املقرر االختياري أو الحر وفق عدد الساعات
املقررة لهذا املقرر في املستوى ووفق الخطة الدراسية ( فال يجوز للطالبة تسجيل مقرر حر
عدد ساعاته  2واملطلوب في الخطة لنفس املستوى مقرر حر عدد ساعاته  ، 3وكذلك ال يجوز
تسجيل مقرر حر عدد ساعاته  3واملطلوب في الخطة الدراسية تسجيل مقرر حر عدد ساعاته
 ، ) 2وتتحمل الطالبة مسؤولية عدم االلتزام بذلك.
9

تسجيل الجدول الدراس ي

عند إضافة الشعبة تظهر في الجزء (  )2ويظهر أمام املقرر كلمة ( معلق )
ولتأكيد تسجيل الشعبة الضغط على( تنفيذ).

10

2
امللخص

بعد الضغط على ( تنفيذ ) تظهر رسالة بأنه تم الحفظ بنجاح  ،كما يتم تأكيد
ُ ّ
ّ
ُ
ذلك في امللخص من خالل تغيير حالة املقرر من ( معلق ) إلى ( مسجل ).
وهكذا يتم تكرار عمليات اإلضافة لبقية شعب املقررات املراد تسجيلها.
كما يتضح في الجزء األسفل من امللخص عدد الوحدات الدراسية املسجلة
والحد األدنى واألقص ى لعدد الوحدات الدراسية املسموح بها للتسجيل.

11

2
امللخص

الخالصة  :إلضافة مقرر البد من إجراء خطوتين أساسيتين :
 .1الضغط على أيقونة إضافة .
 .2تأكيد اإلضافة بالضغط على أيقونة تنفيذ.
ملحوظة مهمة  :إذا لم تضغط الطالبة على تنفيذ فلن يتم إضافة املقرر.

12

تسجيل الجدول الدراس ي

ولحذف مقرر تم تسجيله يتم الحذف من امللخص  ،حيث يتم تحديد الشعبة املراد
حذفها  ،ثم اختيار (حذف ذاتي) ثم الضغط على ( تنفيذ ).

2
امللخص
13

تسجيل الجدول الدراس ي

بعد الضغط على ( تنفيذ ) تظهر رسالة بأنه تم الحفظ بنجاح  ،كما يتم تأكيد ذلك في
امللخص من خالل تغيير الحالة من ( ُم ّ
سجل) إلى ( تم الحذف ) أمام املقرر التي تم تأكيد
حذفه .وهكذا يتم تكرار عمليات الحذف لبقية شعب املقررات املراد حذفها.
ويمكن التحقق من حذف املقرر من مالحظة نقص عدد الوحدات الدراسية املسجلة في
أسفل امللخص.

14

2
امللخص

الخالصة  :لحذف مقرر البد من إجراء خطوتين أساسيتين في امللخص :
 .1اختيار (حذف ذاتي) .
 .2تأكيد الحذف بالضغط على أيقونة تنفيذ.
ملحوظة مهمة  :إذا لم تضغط الطالبة على تنفيذ فلن يتم حذف املقرر.

15

تسجيل الجدول الدراس ي

يوجد في الجزء ( )3أيقونتان هما :
الجدول  :لعرض جدول الشعب ومواعيدها .
تفاصيل الجدول :لعرض تفاصيل كل شعبة (اليوم  ،الوقت  ،اسم املقرر ورمزه  ،أستاذ
املقرر  ،رمز الشعبة  ،الرقم املرجعي  ،نوع املحاضرة ،املبنى  ،القاعة ،وتاريخ االختبار النهائي
ووقته ).
يمكن من خالل الضغط على هذه األسهم ضبط
مساحة األجزاء الثالثة للصفحة بتكبيرها أو تصغيرها .

الجدول

3

16

الجدول الدراس ي في النظام األكاديمي وطباعته

ولطباعة الجدول الدراس ي للطالبة يمكن الضغط على أيقونة الجدول املوجودة
في أعلى الصفحة  ،ثم الضغط على أيقونة الطباعة ،فيظهر الجدول بنموذجين
تختار الطالبة منهما ما يناسبها .

17

الجدول
الجدول
وطباعته
وطباعته
األكاديمي
الدراس ي
النظام
على ي في
الدراس
االطالع

النموذج األول

ملحوظة مهمة  :يظهر في هذا الجدول
مواعيد املحاضرات وكذلك االختبارات
النهائية ويمكن للطالبة التمييز بينهما من
خالل التاريخ
اختبار نهائي

Class

18

الجدول
الجدول
وطباعته
وطباعته
األكاديمي
الدراس ي
النظام
على ي في
الدراس
االطالع

ملحوظة مهمة  :كل مقرر يكون له لون في
الجدول  ،وسيظهر االختبار النهائي أيضا في
الجدول على صورة مربع صغير وبنفس لون
املقرر.

النموذج الثاني

19

األكاديمي وطباعته
الجدول الدراس ي
تسجيلفيالجدول
النظام الدراس ي

بالضغط على أي مربع ستظهر كافة
تفاصيل مواعيد املحاضرات واالختبار
النهائي كما في الشكل  ،وعند اختيار
(مواعيد االجتماع  /املحاضر ) في القائمة
على اليمين سيظهر للطالبة موعد
االختبار النهائي

انتهى مع صادق دعواتنا لكم بالتوفيق

ملزيد من االستفسارات نأمل التواصل على البريد اإللكتروني
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dar-reg@pnu.edu.sa

