
 عمادة القبول والتسجيل

 Bannerاألكاديمي الخدمة الذاتية للطالبات في النظام 



 النظام أيقونة على الضغط خالل من الجوال أو  الكمبيوتر  جهاز  من سواء األكاديمي النظام خدمات على الدخول  للطالبة يمكن
 : الجامعة موقع على املوجود التالي الشريط  في للطالبات األكاديمي

 .للدخول على النظام األكاديمي نأمل ادخال اسم املستخدم والرقم السري للبريد الجامعي: ملحوظة مهمة 

1 



النظام متاح باللغتين العربية واإلنجليزية ولتغيير لغة النظام من اللغة اإلنجليزية للعربية  يجب اتباع الخطوات 
 :التالية

 الضغط على أيقونة اإلعدادات 
   Language Settingو اختيار 
 Arabic ( Saudi Arabia )ثم اختيار  

لتظهر رسالة بأنه قد  Saveثم الضغط على 
 تم حفظ التغييرات بالنجاح 
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بعد تغيير اللغة يتم تسجيل الخروج من خالل الضغط 
 على أيقونة الطالبة

 Sign Outثم الضغط على  
 ثم إعادة الدخول مرة أخرى على النظام 

 .  من الضروري تسجيل الخروج ثم إعادة الدخول مرة أخرى إلتمام عملية تغيير اللغة: ملحوظة مهمة 
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فيظهر خياران  Bannerلعرض خدمات النظام ، يتم الضغط على هذه األيقونة ثم الضغط على نظام 
 : 

 .  ملف الطالبة، التسجيل، سجالت الطالبة، و متابعة الحضور والغياب : الطالبة وتشمل قائمتها على  
 .  طلب الخدمة و عرض حالة طلب الخدمة:  قائمة الخدمات وهي عبارة عن  
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 : يلي ما  يظهر  الطالبة على الضغط عند
 ، الشهادة تقييم و  ، الدراسية والخطة الطالبة، معلومات لجميع شاملة صفحة : الطالبة ملف

 املرشدة رسائل على االطالع خاللها من للطالبة يمكن كما األكاديمية، املرشدة اسم و  واملعدل،
   .ومراسلتها األكاديمية
  (2) واإلضافة، والحذف التسجيل فترة في املقررات تسجيل صفحة  (1) : عن عبارة وهو  : التسجيل

  الجدول  تعديل طلب (3) .الدراس ي الطالبة جدول 
 
  . إلكترونيا

 عرض الشهادة، تقييم األكاديمي، السجل ، النهائية الدرجات : عن عبارة وهي : الطالبة سجالت
   .االيقافات عرض و  ، املقررات فهرس قياس، اختبارات درجات عرض الطالبة، معلومات

 ، املسجلة الشعب في والغياب الحضور  متابعة خاللها من للطالبة يتاح : والغياب الحضور  متابعة
   .الجامعي الطالبة ايميل على للحرمان الوصول  و  اإلنذارات إشعارات إرسال سيتم  : وللتنويه
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 نورة محمد أحمد

 1438-الفصل الدراسي األول 

معلومات عن الخطة 
 الدراسية والمعدل

معلومات عن 
الطالبة واسم 

المرشدة 
 األكاديمية 
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1 2 

3 

5 7 6 

معلومات عن المقررات 
 المسجلة ونوع التسجيل
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 1438-الفصل الدراسي األول 

 ، اإللكتروني األكاديمي اإلرشاد أدوات إحدى : ( مالحظات )
 خالل من للطالبة يمكن صفحة تظهر  عليها فبالضغط

 رسالة إرسال الرسالة فئة وتحديد ( جديد ) على الضغط
 نشر  ) عبر التدريس هيئة ألعضاء أو  األكاديمية للمرشدة
 الرسائل عدد إلى املالحظات بجانب الرقم يشير  و  ( مالحظة

   .تلقيها تم التي



عند الضغط على قائمة الخدمات في القائمة الرئيسة يظهر 
 .  عرض حالة طلب الخدمة(  2). طلب خدمة( 1): للطالبة ما يلي 
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   : وهي النظام في املوجودة الخدمات بتصنيف قائمة للطالبة ستظهر  الفئة على الضغط عند
 اإلجراءات أحد طلب على التقديم خاللها من للطالبة يمكن :  األكاديمية اإلجراءات (1)

 إعادة ،  دراس ي فصل عن التأجيل ، املدة لتجاوز  االستثنائية الفرصة ) : التالية األكاديمية
 بين التحويل ، التخصيص رغبات إدخال ، فصل عن االعتذار  ، مقرر  عن االعتذار  القيد،

   .( .. وغيرها الكلية، داخل آلخر  تخصص من والتحويل الكليات
 ، املالية اإلعانة طلب ، القرض طلب ) : على التقديم : الطالبات شؤون عمادة خدمات (2)

  .( جامعي سكن طلب
   .الدراسية باملقررات الخاصة الطلبات من مجموعة هي : الدراسية املقررات خدمات (3)
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 الضغط وبعد ، الخدمة لهذه وصف للطالبة سيظهر  ، املطلوبة الخدمة تحديد عند
 ثم بعناية قراءتها يجب ، خدمة بكل خاصة إرشادات عرض يتم ، ( متابعة ) على

   .( متابعة ) على الضغط
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 أي توجد لم وإذا ، خدمة لكل املطلوبة البيانات استكمال بعدها يتم
 لحفظ ( حفظ ) أيقونة على الضغط يتم مطلوبة معلومات أو  بيانات
   .وإرساله الطلب
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 للقائمة العودة يتم ، حذفه أو  الطلب حالة من وللتأكد
 قائمة من ( الخدمة طلب حالة عرض ) واختيار الرئيسة

   .الخدمات
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 طلب مرسل 

 طلب مرسل 

 صفحة ملخص الطلبات 

 الصفحة هذه خالل من ويمكن ، الطالبة قدمتها التي الطلبات لكافة تاريخي سجل وهي : الطلبات ملخص صفحة
 الطلب أن يعني مما ( مرسل طلب ) : هي الطلب حالة أن من الـتأكد الطالبة على و  ، ومتابعتها الطلبات حالة معرفة

 إلى الطلب حالة تتغير  لم ما الطلب على التعديل الطالبة وبإمكان ، ملعالجته االختصاص ذات للجهة إرساله تم قد
  ) رفضها وأسباب االختصاص ذات الجهة رد و  الطلب عن أكثر  تفاصيل وملعرفة ، ( الدراسة قيد الطلب)

 
 يتم ( مثال

   .الطلب رقم على الضغط
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بعد الضغط على رقم الطلب ستظهر الصفحة التالية ويمكن معرفة تعليق الجهة ذات 
 (. تعليق املؤسسة )العالقة من الرد املوجود أمام 

 صفحة تفاصيل الطلب
 من هذه الصفحة يتم االطالع على حالة الطلبات وكذلك إلغاءها  
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 فيظهر  ( الطلب إلغاء) على والضغط الصفحة نفس فتح يتم الطلب وإللغاء
   .الطلب حذف يتم املوافقة وبعد الطلب حذف طلب تأكيد بطلب رسالة للطالبة

 صفحة تفاصيل الطلب
 من هذه الصفحة يتم االطالع على حالة الطلبات وكذلك إلغاءها  
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 صفحة تفاصيل الطلب
 من هذه الصفحة يتم االطالع على حالة الطلبات وكذلك إلغاءها  
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  : الطلب حاالت
   .الطالبة حفظته إذا   : ُمرسل طلب
غى طلب

ْ
   . له الطالبة إللغاء الطلب يرسل لم إذا : ُمل
 على التعديل حينها للطالبة يمكن وال  الطلب معالجة بدأت املختصة الجهة أن يعني : الدراسة قيد الطلب
   .الطلب

   .الطلب على االختصاص ذات الجهة موافقة عند : الطلب قبول  تم
 استكمالها الطالبة وعلى املطلوبة األوراق رفع في نقص وجود حال في  : امللفات / البيانات الستكمال ُمعاد

  .جديد طلب وتقديم السابق الطلب وإلغاء
   .للطلب االختصاص ذات الجهة رفض عند : الطلب رفض تم

 تعليق على االطالع هنا الضروري  من ) منه جزء قبول  وتم إجراء من أكثر  الطلب في كان إذا : جزئي قبول 
   .  ( املؤسسة

 االختصاص ذات الجهة رد عن أكثر  تفاصيل ملعرفة املؤسسة تعليق على دائما االطالع الطالبة على :هام تنبيه
   .الطلب على



 طلب مرسل 

 طلب ملغى   

 صفحة ملخص الطلبات 

للتأكد من إلغاء الطلب يتم الرجوع لصفحة ملخص الطلبات فإذا 
غى ) كانت حالته  

ْ
 .  فمعنى ذلك أنه قد تم تأكيد إلغاء الطلب( طلب ُمل

 بالتوفيقدعواتنا لكن انتهى مع صادق 
 ملزيد من االستفسارات نأمل التواصل على البريد اإللكتروني

dar-reg@pnu.edu.sa 14 


