
هـ  1441عمادة القبول والتسجيل بجامعة األميرة نورة بنت عبدالرحمن   

( النظام األكاديمي للطالبات)طريقة دخول الطالبة على الجدول الدراس ي من خالل أيقونة   

 عمادة القبول والتسجيل

العواد. أ  
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خالل جهاز الكمبيوتر  أو الجوال من من يمكنك الدخول على خدمة النظام األكاديمي سواء عزيزتي الطالبة 
الجامعةاملوجود على موقع النظام األكاديمي للطالبات في الشريط التالي أيقونة الضغط على   

املستخدم والرقم السري للبريد الجامعياسم للطالبة ال بد من ادخال األكاديمي النظام للدخول على : ملحوظة مهمة   
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من اللغة اإلنجليزية إلى اللغة العربية النظام متاح باللغتين العربية واإلنجليزية ولتغيير لغة النظام 

:: التاليةاتباع الخطوات يجب   

اإلعدادات واختيار الضغط على أيقونة   
ثم اختيار   Language Setting 

Arabic ( Saudi Arabia )  
لتظهر رسالة تم   Save  ثم الضغط على 

بنجاححفظ التغييرات   
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بعد تغيير اللغة يتم تسجيل الخروج من خالل 
 الضغط على ايقونة الطالبة
Sign Out ثم الضغط على 

إعادة الدخول مرة أخرى على النظامثم   
 

.من الضروري تسجيل الخروج ثم إعادة الدخول مرة أخرى إلتمام عملية تغيير اللغة: ملحوظة مهمة   



هـ  1441عمادة القبول والتسجيل بجامعة األميرة نورة بنت عبدالرحمن   

لعرض خدمات النظام يتم الضغط على هذه األيقونة ثم  
 :فيظهر خياران Bannerالضغط على نظام 

 

 الطالبة -1
 

 قائمة الخدمات  -2
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عند الضغط على أيقونة الطالبة سوف تظهر قائمة من خاللها 
 يتم الضغط على خيار التسجيل
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 الضغط على أيقونة جدول الطالبة الدراس ي
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 تختار الطالبة الفصل الدراس ي املطلوب 
 ثم الضغط على التنفيذ 

1 

2 

الطالبة من كلية الطب البشري أو طب األسنان يتم اختيار الفصل السنوي، أما بقية إذا كانت : ملحوظة مهمة
.الصيفي وفق العام الجامعي املطلوبالطالبات فيتم اختيارهم للفصل الدراس ي األول أو الثاني أو الفصل   



 تظهر تفاصيل الجدول الدراس ي
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2 3 4 

6 

7 

: يحتوي الجدول على  
.ا الفصلذإجمالي الوحدات الدراسية له -1  
. اسم املقرر  -2  
. رمز املقرر  -3  
. رمز الشعبة -4  
.الرقم املرجعي للمقرر  – 5  
. اسم أستاذ املقرر  -6  

. عدد الوحدات الدراسية للمقرر  -7  

5 



: علىيحتوي الجدول   
.وقت املحاضرة -1  
:  ر –الثالثاء : ث -األثنين: ن –األحد : ح)األيام  -2

:  س –الجمعة : ج –الخميس : خ–األربعاء 
( السبت  

. املكان ورقم القاعة – 3  
> التاريخ -4  

(عملي –نظري )نوع الجدول  -5  
اسم األستاذة -6  
تفاصيل االختبار النهائي للمقرر  -7  
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تستطيع الطالبة إعداد 
جدول لتفريغ مواعيد 
املحاضرات الدراس ي 

 فيه
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 استراحة

 الصالة

 اليوم بداية المحاضرة 8:00 9:00 10:00 11:00

   نهاية المحاضرة  8:50 9:50 10:50 11:50 1:50 2:50 3:50 4:50

 رمزه/ اسم المقرر                 

 األحد

 نوعه                

 المبنى                 

 رقم القاعة                

 رمز الشعبة                

 اسم األستاذة                

 رمزه/اسم المقرر                

 األثنين

 نوعه                

 المبنى                

 رقم القاعة                

 رمز الشعبة                 

 اسم األستاذة                

 رمزه/اسم المقرر                

 الثالثاء

 نوعه                

 المبنى                

 رقم القاعة                

 رمز الشعبة                 

 اسم األستاذة                

 رمزه/اسم المقرر          

 األربعاء

      
 نوعه

 المبنى          

 رقم القاعة          

 رمز الشعبة           

 اسم األستاذة          

 رمزه/اسم المقرر          

 الخميس

 نوعه            

 المبنى                

  

  

  

  

  

  

  

  

        
 رقم القاعة

 رمز الشعبة                 

 اسم األستاذة                

 شكل الجدول االفتراضي
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 استراحة

 الصالة

 اليوم بداية المحاضرة 8:00 9:00 10:00 11:00

   نهاية المحاضرة  8:50 9:50 10:50 11:50 1:50 2:50 3:50 4:50

 األحد رمزه/ اسم المقرر                 

 نوعه                

 المبنى                 

 رقم القاعة                

 رمز الشعبة                

 اسم األستاذة                

 األثنين رمزه/اسم المقرر                

 نوعه                

 المبنى                

 رقم القاعة                

 رمز الشعبة                 

 اسم األستاذة                

 الثالثاء رمزه/اسم المقرر                

 نوعه                

 المبنى                

 رقم القاعة                

 رمز الشعبة                 

 اسم األستاذة                

طرق تدريس األطفال دوي     

 االضطراب

 ت353خاص 

 طرق تدريس األطفال دوي االضطراب

 ت353خاص 

 األربعاء رمزه/اسم المقرر      

 نوعه       نظري نظري    

 المبنى       التربية التربية    

 رقم القاعة       3.237 3.237    

    6U1 6U1        رمز الشعبة 

 اسم األستاذة       آالء آالء    

 الخميس رمزه/اسم المقرر                

 نوعه                

 المبنى                

 رقم القاعة                

 رمز الشعبة                 

 اسم األستاذة                

 تستطيع الطالبة تفريغ جدولها الدراسي بهذا الشكل  

 الجدول الدراسي

 تفريغ الجدول



4:00 3:00 2:00 1:00 12:00 11:00 10:00 9:00 8:00 

 التاريخ
 9:00 10:00 11:00 12:00 1:00 2:00 3:00 4:00 5:00 اليوم

 اليوم

 األحد

 األثنين

 الثالثاء

 األربعاء

طرق تدريس 

األطفال دوي 

 االضطراب
2020/5/3 

 الخميس

 تستطيع الطالبة عمل جدول لالختبارات النهائية أيضا

 الجدول الدراسي



 تمنياتنا لكم بالتوفيق 


