
عمادة القبول والتسجيل

 على النظام األكاديمي 
ً
Banner 9آلية تقديم طلب تعديل الجدول إلكترونيا



 الجدول تعديلطلبلتقديم
ً
موقععلىالتاليطالشريفيللطالباتاألكاديميالنظامأيقونةعلىالضغطالطالبةعلىإلكترونيا

:الجامعة

.يللدخول على النظام األكاديمي نأمل ادخال اسم املستخدم والرقم السري للبريد الجامع: ملحوظة مهمة 
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الخطوات اتباع للعربية، يجبولتغيير لغة النظام من اللغة اإلنجليزية واإلنجليزية، النظام متاح باللغتين العربية 
:التالية

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

م لتظهر رسالة بأنه قد تSaveثم الضغط على 
حفظ التغييرات بالنجاح 
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على بعد تغيير اللغة يتم تسجيل الخروج من خالل الضغط
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 خيارين Bannerلعرض خدمات النظام ، يتم الضغط على هذه األيقونة ثم الضغط على نظام 
. امللف الشخص ي ، التسجيل، سجالت الطالبة، و متابعة الحضور والغياب : الطالبة وتشمل 
. وتشمل طلب الخدمة و عرض حالة طلب الخدمة: قائمة الخدمات 
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عديلتطلب)فيظهر(التسجيل)اختياريتم(الطالبة)علىالضغطعند
 الجدول 

ً
لىعالضغطيتمبعنايةالخدمةإرشاداتقراءةوبعد(إلكترونيا

(متابعة)
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منهاليمكنو فقط،واحدةملرةالجدول تعديلطلبتقديمللطالبةيتاح
:أكاديميةإجراءاتثالثعلىالتقديمالطلبهذاخالل

.(شعبةتبديلو مقرر حذفو مقرر إضافة)(إما)▪
.مقرراتثالثةإضافة(أو)▪
.مقرراتثالثةحذف(أو)▪

و فقطةمتاحشعبلهاالتياملقرراتللطالبةستظهر مقرر إضافةطلبعند
املرادالشعبةالطالبةفتختار الدراسية،خطتهامنمستواهامعتتناسب
.اإلضافةطلبسببكتابةعليهاأنكماإضافتها،
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 فتعند طلب حذف مقرر 
ً
ختار الشعبة ستظهر للطالبة املقررات املسجلة فعليا

: املراد حذفها مع ذكر سبب الحذف ، مع مراعاة ما يلي 
 سيتمآخر،مقرر معمتزامنمقرر حذفطلبعند)1(

ً
قرريناملحذفتلقائيا

 
ً
افقةعندمعا .املقررينأحدحذفطلبعلىاملو

الحذفطلبيكون أنمقرر،حذفطلبتقديمعندللطالبةيتاح)2(

 
ً
(√)عالمةوضعخاللمنإضافته،املطلوباملقرر بإضافةمشروطا

."باملطلو املقرر إضافةحالةفيإل املقرر حذفعدمآمل"عبارةعلى
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ر ملقر شعبةاستبدالطلبعند
املقرر شعبستظهرمسجل،
ديلةالبوالشعبللطالبةاملسجلة
منهاةالطالبلتختار املقرر،لنفس

.يناسبهاما

:يليمامراعاةمع،الطلبحفظيتمالطلباتكافةمنالنتهاءبعد
إلغاءالتعديلرغبتهاحالفيالطالبةويلزم،تعديلهيمكنل الطلبحفظعند.1

 )،جديدطلبوتقديمالطلب
ً
حذفو إضافةبطلبالطالبةتقدمتإذا:فمثال

إلغاءهاعليولكن،(الطلبحفظ)بعدثالثإجراءإضافةباإلمكانفليس،فقط
.(جديدطلبوتقديمالطلب

تذاالجهةمنالطلبمعالجةفيالبدءيتملمماالطلبإلغاءللطالبةيتاح.2
.الخدمةإغالقأو الختصاص

للطلبات،يخيالتار السجلعلىوالطالع،حالتهوملتابعة.قبولهيعنيل الطلبتقديم.3
القائمةفي(الخدماتقائمة)من(الخدمةطلبحالةعرض)علىالضغطنأمل

.الرئيسة
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 الجدول تعديلطلبإرسالمنللتأكد
ً
لعودةايتم،إلكترونيا

ئمةقامن(الخدمةطلبحالةعرض)واختيارالرئيسةللقائمة
.الخدمات
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طلب مرسل 

طلب مرسل 

صفحة ملخص الطلبات

تمدقالطلبأنيعنيمما(مرسلطلب)هيالطلباتملخصصفحةفيالطلبحالةأنمنالـتأكدالطالبةعلى
قيدالطلب)إلىحالتهتتغير مالمالطلبعلىالتعديلالطالبةوبإمكان،ملعالجتهالختصاصذاتللجهةإرساله

 )رفضهاوأسبابالختصاصذاتالجهةردو الطلبعنأكثر تفاصيلوملعرفة،(الدراسة
ً
رقمعلىضغطاليتم(مثال

.الطلب

ا  طلب تعديل الجدول إلكتروني
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جهة ذات بعد الضغط على رقم الطلب ستظهر الصفحة التالية ويمكن معرفة تعليق ال
(. تعليق املؤسسة )العالقة من الرد املوجود أمام 

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

لوقت تم حذف المقرر ولكن لم يتم تبديل الشعبة لوجود تعارض في ا

ا  طلب تعديل الجدول إلكتروني
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ا  طلب تعديل الجدول إلكتروني

:الختصاصذاتالجهةرديكون 
التعديلهاحينللطالبةيمكنول الطلبمعالجةبدأتاملختصةالجهةأنيعني:الدراسةقيدالطلب

.الطلبعلى
افقةعند:الطلبقبول تم الجدول يلتعدطلبفياملطلوبةالثالثةاألكاديميةاإلجراءاتعلىاملو

 
ً
.إلكترونيا

الطالبةوعلىاملطلوبةاألوراقرفعفينقصوجودحالفي:امللفات/البياناتلستكمالُمعاد
.جديدطلبوتقديماستكمالها

.املطلوبةالثالثةاألكاديميةاإلجراءاترفضعند:الطلبرفضتم
قتعليعلىالطالعهناالضروري من)فقطإجرائينأو إجراءعلىاملوافقةعند:جزئيقبول 

.(املؤسسة
ذاتالجهةدر عنأكثر تفاصيلملعرفةاملؤسسةتعليقعلىدائماالطالعالطالبةعلى:هامتنبيه

.الطلبعلىالختصاص

صفحة تفاصيل الطلب
من هذه الصفحة يتم الطالع على حالة الطلبات وكذلك إلغاءها
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ظهر في(الطلبإلغاء)علىوالضغطالصفحةنفسفتحيتمالطلبوإللغاء
افقةوبعدالطلبحذفطلبتأكيدبطلبرسالةللطالبة .الطلبحذفيتماملو

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

طلب ُملـغى 

صفحة ملخص الطلبات

ات لتجد وللتأكد من إلغاء الطلب يتم الرجوع لصفحة ملخص الطلب
غى ) الطالبة حالة الطلب 

ْ
(.  طلب ُمل

انتهى مع صادق دعواتنا لكن بالتوفيق

dar-reg@pnu.edu.saكترونيملزيد من الستفسارات نأمل التواصل على البريد اإلل

ا  طلب تعديل الجدول إلكتروني
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