ً
آلية تقديم طلب تعديل الجدول إلكترونيا على النظام األكاديمي Banner 9
عمادة القبول والتسجيل

ً
لتقديم طلب تعديل الجدول إلكترونيا على الطالبة الضغط على أيقونة النظام األكاديمي للطالبات في الشريط التالي على موقع
الجامعة :

ملحوظة مهمة  :للدخول على النظام األكاديمي نأمل ادخال اسم املستخدم والرقم السري للبريد الجامعي.
1

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

بعد تغيير اللغة يتم تسجيل الخروج من خالل الضغط على
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

لعرض خدمات النظام  ،يتم الضغط على هذه األيقونة ثم الضغط على نظام  Bannerفيظهر خيارين :
الطالبة وتشمل  :امللف الشخص ي  ،التسجيل ،سجالت الطالبة ،و متابعة الحضور والغياب .
قائمة الخدمات  :وتشمل طلب الخدمة و عرض حالة طلب الخدمة.

4

عند الضغط على ( الطالبة ) يتم اختيار ( التسجيل ) فيظهر (طلب تعديل
ً
الجدول إلكترونيا ) وبعد قراءة إرشادات الخدمة بعناية يتم الضغط على
(متابعة )

5

يتاح للطالبة تقديم طلب تعديل الجدول ملرة واحدة فقط ،و يمكن لها من
خالل هذا الطلب التقديم على ثالث إجراءات أكاديمية :
▪ ( إما ) ( إضافة مقرر و حذف مقررو تبديل شعبة).
▪ ( أو ) إضافة ثالثة مقررات .
▪ ( أو ) حذف ثالثة مقررات .
عند طلب إضافة مقرر ستظهر للطالبة املقررات التي لها شعب متاحة فقط و
تتناسب مع مستواها من خطتها الدراسية ،فتختار الطالبة الشعبة املراد
إضافتها ،كما أن عليها كتابة سبب طلب اإلضافة.

6

ً
عند طلب حذف مقرر ستظهر للطالبة املقررات املسجلة فعليا فتختار الشعبة
املراد حذفها مع ذكر سبب الحذف  ،مع مراعاة ما يلي :
ً
) (1عند طلب حذف مقرر متزامن مع مقرر آخر ،سيتم تلقائيا حذف املقررين
ً
معا عند املو افقة على طلب حذف أحد املقررين.
) (2يتاح للطالبة عند تقديم طلب حذف مقرر ،أن يكون طلب الحذف
ً
ر
مشروطا بإضافة املقر املطلوب إضافته ،من خالل وضع عالمة ( √ )
على عبارة " آمل عدم حذف املقررإل في حالة إضافة املقرراملطلوب ".

7

بعد النتهاء من كافة الطلبات يتم حفظ الطلب  ،مع مراعاة ما يلي :
عند طلب استبدال شعبة ملقرر
مسجل ،ستظهر شعب املقرر
املسجلة للطالبة والشعب البديلة
لنفس املقرر ،لتختار الطالبة منها
ما يناسبها.

 .1عند حفظ الطلب ل يمكن تعديله  ،ويلزم الطالبة في حال رغبتها التعديل إلغاء
ً
الطلب وتقديم طلب جديد  ( ،فمثال  :إذا تقدمت الطالبة بطلب إضافة وحذف
فقط  ،فليس باإلمكان إضافة إجراء ثالث بعد (حفظ الطلب )  ،ولكن عليها إلغاء
الطلب وتقديم طلب جديد ).
 .2يتاح للطالبة إلغاء الطلب ما لم يتم البدء في معالجة الطلب من الجهة ذات
الختصاص أو إغالق الخدمة.
 .3تقديم الطلب ل يعني قبوله .وملتابعة حالته  ،والطالع على السجل التاريخي للطلبات،
نأمل الضغط على ( عرض حالة طلب الخدمة ) من ( قائمة الخدمات ) في القائمة
الرئيسة.

8

ً
للتأكد من إرسال طلب تعديل الجدول إلكترونيا  ،يتم العودة
للقائمة الرئيسة واختيار ( عرض حالة طلب الخدمة ) من قائمة
الخدمات.
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صفحة ملخص الطلبات
طلب تعديل الجدول إلكترونيا

طلب مرسل

طلب مرسل

على الطالبة الـتأكد من أن حالة الطلب في صفحة ملخص الطلبات هي ( طلب مرسل ) مما يعني أن الطلب قد تم
إرساله للجهة ذات الختصاص ملعالجته  ،وبإمكان الطالبة التعديل على الطلب مالم تتغير حالته إلى (الطلب قيد
ً
الدراسة )  ،وملعرفة تفاصيل أكثر عن الطلب و رد الجهة ذات الختصاص وأسباب رفضها ( مثال ) يتم الضغط على رقم
الطلب .

10

صفحة تفاصيل الطلب
من هذه الصفحة يتم الطالع على حالة الطلبات وكذلك إلغاءها

طلب تعديل الجدول إلكترونيا

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

تم حذف المقرر ولكن لم يتم تبديل الشعبة لوجود تعارض في الوقت

11

صفحة تفاصيل الطلب
من هذه الصفحة يتم الطالع على حالة الطلبات وكذلك إلغاءها
يكون رد الجهة ذات الختصاص :
الطلب قيد الدراسة  :يعني أن الجهة املختصة بدأت معالجة الطلب ول يمكن للطالبة حينها التعديل
طلب تعديل الجدول إلكترونياعلى الطلب.
تم قبول الطلب  :عند املو افقة على اإلجراءات األكاديمية الثالثة املطلوبة في طلب تعديل الجدول
ً
إلكترونيا .
ُمعاد لستكمال البيانات  /امللفات  :في حال وجود نقص في رفع األوراق املطلوبة وعلى الطالبة
استكمالها وتقديم طلب جديد.
تم رفض الطلب  :عند رفض اإلجراءات األكاديمية الثالثة املطلوبة.
قبول جزئي  :عند املو افقة على إجراء أو إجرائين فقط ( من الضروري هنا الطالع على تعليق
املؤسسة ) .
تنبيه هام :على الطالبة الطالع دائما على تعليق املؤسسة ملعرفة تفاصيل أكثر عن رد الجهة ذات
الختصاص على الطلب.

11

صفحة تفاصيل الطلب
من هذه الصفحة يتم الطالع على حالة الطلبات وكذلك إلغاءها

وإللغاء الطلب يتم فتح نفس الصفحة والضغط على (إلغاء الطلب ) فيظهر
للطالبة رسالة بطلب تأكيد طلب حذف الطلب وبعد املو افقة يتم حذف الطلب.
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صفحة ملخص الطلبات
طلب تعديل الجدول إلكترونيا

طلب ُملـغى

طلب مرسل

وللتأكد من إلغاء الطلب يتم الرجوع لصفحة ملخص الطلبات لتجد
ْ
الطالبة حالة الطلب ( طلب ُملغى ).
انتهى مع صادق دعواتنا لكن بالتوفيق
ملزيد من الستفسارات نأمل التواصل على البريد اإللكتروني
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dar-reg@pnu.edu.sa

