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SIS

للبدء يف تسجيل المقررات الدراسية يتم الضغط عىل " تسجيل" من القائمة الرئيسية ،و ستظهر لك الشاشة
التالية:
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الت يمكن للطالب تسجيلها حسب الخطة الدراسية المتبعة.
وه المقررات ي
 المقررات المتاحة  :ي
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ً
الت سجلها الطالب مسبقا ولم يجتازها بنجاح أو أجتازها بتقدير
وه المقررات ي
 المقررات المسموح إعادتها :ي
مقبول /مقبول مرتفع.

الت من خاللها يتم احتساب الرسوم الدراسية للمقرر.
 عدد الساعات المعتمدة و ي
الت ُيدرس فيها المقرر وكذلك القاعات.
 جدول بالشعب واأليام ي
 عند اكتمال معرفة المقررات المراد تسجيلها عليك احتساب المبلغ المطلوب دفعه من اآللة الحاسبة للساعات،
أخت عدد الساعات و سيظهر لك رسوم الساعات و الرصيد السابق والمبلغ المستحق ،أطلب طباعة الصفحة
ليظهر لك تفاصيل الدفع.
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 بعد أن تستكمل اإلجراءات المالية و تودع المبلغ /اإليصال لدى قسم المحاسبة يف الجامعة ،يمكنك أن تراجع
األكاديم لتسجيل مقرراتك.
مرشدك
ي

يعت
 يف حالة كون مرب ع الشعبة ر
غت ظاهر أي ال يمكن الضغط عىل الشعبة لتسجيل المقرر فذلك ي
أن الشعبة متعارضة مع وقت مقرر آخر.
فيعت ذلك وجود متطلب سابق أو متامن
 يف حالة لم تظهر الشعبة ضمن جدول الشعب للمقرر
ي
للمقرر المراد أو أن المقرر ليس من ضمن المقررات المطروحة لهذا الفصل .ويمكن الرجوع إىل
جدول المقررات المطروحة من خالل القائمة الرئيسية للتأكد من ذلك.
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المقرر :رقم ورمز المقرر.
الساعات :بيان بالساعات المعتمدة للمقرر.
الت تم التسجيل فيها.
الشعبة :الشعبة ي
قاعة :مكان المحاضة.
الت ُيدرس فيها المقرر.
يوم /أيام  :األيام ي
الت ُيدرس فيها المقرر.
الوقت :األوقات ي
مدفوع  :بيان بحالة المقرر من ناحية تفعيلة
تعت أن تم دفع الرسوم و تفعيل المقرر ويمكنك حضور المحاضات بشكل كامل.
 نعم  :ي
األكاديم.
تعت انه لم يتم تفعيل المقرر وعليه يجب الرجوع إىل مكتب المرشد
ي
 ال  :ي
الت ترغب بها.
تحرير:
لتغيت الشعبة ،وتتم من خالل النقر عىل األيقونة
ر
) ومن ثم اختيار الشعبة ي
ه "ال" ) ويتم ذاك من خالل النقرعىل
حذف إللغاء المقرر من قبل التفعيل ( أي أن الحالة يف خانة مدفوع ي
اإليقونة ).
عدد الساعات المسجلة:
اس.
ي
إجماىل الساعات المسجلة خالل الفصل الدر ي
الحاىل.
رسوم الساعات:
إجماىل الرسوم الدراسية للفصل
ي
ي
التنامج :نسبة المنحة الدراسية.
منحة ر
المتبق يف حساب الطالب.
الرصيد السابق :الرصيد
ي
المبلغ المستحق :المبلغ المستحق دفعه.
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من خالل الضغط عىل خيار" جدول الطالب "من القائمة الرئيسية سيتم اإلنتقال إىل الصفحة الموضحة أدناه
اس و طريقة العرض المناسبة ليتم عرض الجدول بصورة جاهزة
و يمكن من خاللها اختيار السنه و الفصل الدر ي
للطباعة.
التاىل:
عند اختيار السنة و الفصل ال ر
حاليي و تحديد عرض الجدول حسب األيام سيظهر لك الجدول بالشكل ي
ر
يرج مالحظة أنه عند وجود مبالغ مستحقة لم يتم دفعها فسيتضح ذلك لك يف أسفل الجدول و كذلك لن يتم عرض
القاعات
الدارسية للمقررات حت يتم إكتمال التفعيل.
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