
 الخدمة الذاتية  للطالباتالتخصيص في آلية إدخال رغبات 

 عمادة القبول والتسجيل



 الدخول على النظام األكاديمي

   املحمول  الهاتف أو  الكمبيوتر  جهاز  من سواء الذاتية للخدمة الدخول  يمكنك الطالبة عزيزتي
 موقع على املوجود التالي الشريط  في للطالبات األكاديمي النظام أيقونة على الضغط خالل من

 : الجامعة

للدخول على النظام الجديد على الطالبة ِادخال الرقم السري للبريد الجامعي : ملحوظة هامة 
 .  8 بانروليس الرقم السري السابق للنظام 

 

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 

 تغيير لغة النظام

2 



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 

 تغيير لغة النظام

3 



 هذه على الضغط يتم التخصيص، رغبات إدخال خدمة لعرض
 قائمة) على الضغط ثم Banner نظام على الضغط ثم األيقونة

 (الخدمات

 خطوات إدخال رغبات التخصيص

4 



لتقديم طلب إدخال رغبات التخصيص يتم 
 (طلب خدمة)الضغط على خيار 

 خطوات إدخال رغبات التخصيص

5 



 خطوات إدخال رغبات التخصيص تسجيل الجدول الدراس ي

 .اختيار التخصيص من قائمة الفئة

6 



 خطوات إدخال رغبات التخصيص تسجيل الجدول الدراس ي

 التخصيص رغبات إدخال اختيار  ثم
 .الطالبة كلية حسب

7 



 تسجيل الجدول الدراس ي

 (.املتابعة)ثم الضغط على أيقونة 

 خطوات إدخال رغبات التخصيص خطوات إدخال رغبات التخصيص

8 



 خطوات إدخال رغبات التخصيص تسجيل الجدول الدراس ي

 .على الطالبة قراءة الضوابط والشروط بعناية 

والستكمال إجراءات تقديم الطلب يتم الضغط على 
 (.املتابعة)أيقونة 

 التخصيص آلية على االطالع يمكن
 القبول  عمادة صفحة على املوجودة

 .هنا الضغط خالل من والتسجيل

9 



 خطوات إدخال رغبات التخصيص

 القائمة من الرغبات اختيار  يتم
 . إجبارية وجميعها املنسدلة،

10 



 تسجيل الجدول الدراس ي

يتم ادخال جميع الرغبات املطلوبة 
 .  وفق األولوية

 خطوات إدخال رغبات التخصيص

 (.  حفظ)الضغط على أيقونة ثم 

11 



 ملتابعة حالة الطلب أو إلغائه يتم الدخول على 
 .  من قائمة الخدمات( عرض حالة الخدمة ) 

12 

 إلغاء الطلب/ خطوات متابعة حالة الطلب 



 تسجيل الجدول الدراس ي

 وتكون  الطلبات قائمة ضمن من الطلب يظهر 
   .(مرسل طلب) الطلب حالة
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 إلغاء الطلب/ خطوات متابعة حالة الطلب 



 تسجيل الجدول الدراس ي

 تفاصيل على االطالع للطالبة يمكن : الطلب رقم على بالضغط
   .إلغائه أو  الطلب

 :حاالت الطلب
 .إذا تم حفظ الطلب بعد التقديم ويعني تم إرساله للجهة ذات االختصاص: طلب ُمرسل

 .يعني أن الجهة ذات االختصاص تعمل على دراسة الطلب: الطلب قيد الدراسة
 .يعني أنه قد تم إلغاء الطالبة للطلب: طلب ُملغى

 .عند موافقة الجهة ذات االختصاص على الطلب: تم قبول الطلب
 .عند رفض الجهة ذات االختصاص للطلب: تم رفض الطلب

14 

 إلغاء الطلب/ خطوات متابعة حالة الطلب 



 تسجيل الجدول الدراس ي

 

 إلغاء) أيقونة على الضغط يتم الطلب إللغاء
 حالة صفحة مراجعة الطالبة وعلى ،(الطلب

   . طلبها إلغاء من للتأكد الطلبات

  االطالع الطالبة على
 
 املؤسسة تعليق على دائما

 االختصاص ذات الجهة رد عن أكثر  تفاصيل ملعرفة
   .الطلب على

15 

 إلغاء الطلب/ خطوات متابعة حالة الطلب 



 كيف يمكنني التعديل على رغبات التخصيص في طلب مرسل؟  تسجيل الجدول الدراس ي

 :يمكن للطالبة التعديل على طلبها بخطوتين 
   

 (.لالطالع على الخطوات  12يمكن الرجوع للشريحة رقم )إلغاء الطلب السابق . 1
 . (لالطالع على الخطوات   5يمكن الرجوع للشريحة رقم )تقديم طلب جديد . 2

 
   : مهمة ملحوظات

الخدمة على للتقديم املتاحة الفترة خالل الطلب على التعديل للطالبة يتاح.   
 ُملغى وليس مرسل طلب ولديها جديد طلب تقديم للطالبة يحق ال. 
لغى ) طلبها تفاصيل على االطالع للطالبة يمكن

ُ
 صفحة من الطلب رقم على بالضغط ( امل

   .الطلبات حالة
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 انتهى مع صادق دعواتنا لكن بالتوفيق ،،،

 عمادة القبول والتسجيل

 ملزيد من االستفسارات نأمل التواصل على البريد االلكتروني 
pys@pnu.edu.sa 


