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نظام الشؤون التعليمية
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نظام  هو  التعليمية  للشؤون   Banner نظام 
التحكم  يتيح  عالمية  بتقنيات  أعد  شامل  أكاديمي 
الطلبه  بسجالت  المرتبطة  العمليات  جميع  ومراقبة 

بفاعليه تامة عالية الدقة.  

مقدمة
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أوال: بيانات الطالب الشخصية

بعد الدخول على نظام الشؤون التعليمية

SPAIDEN يتم كتابة اسم الشاشة في المكان المخصص

ENTER ثم الضغط على

أو عن طريق  تبويب الطالب

يتم اختيار البيانات الشخصية للطالب

 Enter  بعد الضغط على

ستظهر الشاشة التالية:

يتم إدخال الرقم الجامعي
TAB الضغط على

Control Page down ثم الضغط على
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سيتم تلقائيًا تفعيل 8 عالمات تبويب  كما في الصورة:

يتم إدخال  “ الرقم الجامعي” الستعراض بيانات الطالب الشخصية.
.Ctrl + PageDown ثم الضغط على مفاتيح   o

\

 o      يتم استعراض االسم األول في حقل “االسم األول”، واسم األب في حقل “ االسم األوسط” وأما 
بقية االسم فيظهر في حقل “االسم األخير”.

.Ctrl + PageDown قم باالنتقال إلى صفحة “التعريف البديل” بواسطة الضغط على مفاتيح     o 



5

 o       في “التعريف البديل” يتم التخزين كافة التغيرات التي طرات على اسم الطالب.  
.Ctrl+PageDown قم باالنتقال إلى صفحة “العنوان” بواسطة الضغط على مفاتيح       o 
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يتم استعراض عنوان الطالب والذي يشمل:   o

المدينة    o

المنطقة أو المحافظة   o

الرقم البريدي   o

البلد   o

.Ctrl+PageDown وعند االنتقال إلى صفحة “الهاتف” بواسطة الضغط على مفاتيح        o

 o       يتم استعراض أرفام الهواتف التي تخص الطالب  

.Ctrl+PageDown صفحة “متعلق بالسيرة الذاتية” بواسطة الضغط على مفاتيح       o 
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بتم استعراض النوع: ذكر، أنثى، أو غير متاح.   o
o  تاريخ الميالد.

رقم السجل المدني في حقل “رقم الضمان االجتماعي”.   o
الحالة االجتماعية.   o

الديانة.   o
.Ctrl+PageDown صفحة “البريد اإللكتروني” بواسطة الضغط على مفاتيح   o
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o      يتم استعراض كافة  عناوين البريد اإللكتروني.

.Ctrl+PageDown صفحة “إتصال الطوارىء” بواسطة الضغط على مفاتيح      o 

o  استعراض األرقام  المقربين من الطالب لسهولة الوصول اليهم في أي أمر طاري واستعراض 

حالة صلة القرابة في حقل “القرابة”.

o  نوع العنوان

بإدخال المدينة   o

المنطقة أو المحافظة   o

الرمز أو الرقم البريدي   o

o  باختيار البلد

رقم الهاتف    o

.Ctrl+PageDown صفحة “تعريف إضافي “ بواسطة الضغط على مفاتيح   o
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ثانيا بيانات الطالب االكاديمية

”SGASTDN«

تستخدم شاشة الطالب العام “SGASTDN” لصيانة المعلومات الحالية والسابقة الخاصة بالطالب. 

وتحتوي شاشة الطالب العام أيضًا على مالحظات وأنشطة ومعلومات عن الخدمة العسكرية.

تستخدم صفحة الخطط الدراسية الموجودة في شاشة الطالب العام “SGASTDN” إلدخال معلومات 

الخطة األكاديمية الرئيسية للطالب. 

شاشة  في  إنشاؤه  تم  الذي  للطالب  األكاديمي  البرنامج  تغيير  عملية  إلكمال  الخطوات  هذه  اتبع 

.”SAAQUIK“ القبول السريع

.SGASTDN قم بفتح شاشة الطالب العام

قم بإدخال الرقم الجامعي للطالب في حقل “الرقم الجامعي”.  o

قم باختيار الفصل الدراسي المراد تعديل بيانات الطالب فيه من خالل حقل “الفصل   o

الدراسي” أو قم بترك الحقل فارغًا لعرض كافة الفصول للطالب.

عرض  أردت  حال  في  الحالية/النشطة”  الدراسية  الخطط  “عرض  مؤشر  بتحديد  قم   o

الخطط الدراسية الحالية والنشطة فقط.
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قم باالنتقال إلى المربع التالي “الطالب العام” في صفحة “الطالب” باستخدام  مفاتيح   o
.Ctrl+PageDown

قم باالنتقال بين الفصول للحصول على الفصل المراد التعديل في بيانات الطالب فيه   o
من خالل مفاتيح األسهم.

لتخصيص الطالب قم باالنتقال إلى صفحة “الخطط الدراسية”.  o

قم بالضغط على زر “استبدال”.  o

الدراسية للطالب من خالل تحديد برنامجه  الخطة  المطلوب على  بالتعديل  قم   o

األكاديمي الجديد، ثم قم باالنتقال إلى صفحة “مجال الدراسة” لتعديل بيانات 

تخصص الطالب الجديد الذي يتبع لبرنامجه األكاديمي الجديد أو اضافة التخصص 

الدقيق للطالب.

يجب أن ال يكون للطالب أي سجل في شاشة التسجيل  o

 syaregs إذا كان لدى الطالب سجل  يتم حذف المواد وتعديل من شاشة التسجيل  o

قم بالتخزين من خالل الضغط على مفتاح F10 أو من خالل زر حفظ الموجود أعلى الصفحة.  o

.Ctrl+PageDown قم باالنتقال إلى المربع التالي “مجال الدراسة”   باستخدام  مفاتيح  o
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قم بادخال النوع ) يجب وجود نوع رئيسي واحد على االقل(.   o

قم بأختيار مجال الدراسة.   o

o قم بادخال النوع ) دقيق(.  

قم بأختيار مجال الدراسة.   o

قم بالتخزين من خالل الضغط على مفتاح F10 أو من خالل زر حفظ الموجود أعلى الصفحة.   o
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إضافة أو تغيير معلومات المرشد األكاديمي
”SGAADVR« 

تسمح شاشة تحديد المرشدين األكاديميين “SGAADVR” بربط الطالب بعدد غير محدد من   o
المرشدين األكاديميين في نطاق فصل دراسي ساري المفعول. وهي تسمح أيضًا للمستخدم 
الساري  الدراسي  الفصل  نطاق  في  للطالب  الموجودين  األكاديميين  المرشدين  بمراجعة 
المفعول. يجب أن يكون سجل الطالب العام موجودًا لربط المرشد األكاديمي بالطالب، كما 
يجب أن يخصص المستخدم مستشارًا رئيسيًا في حالة وجود مرشدين أكاديميين متعددين، 
وفي حال تم حذف المرشد األكاديمي الرئيسي يتم افتراضيًا وضع المرشد األكاديمي الثانوي 

في مكان المرشد األكاديمي الرئيسي.

.SGAADVR قم بفتح شاشة تحديد المرشدين األكاديميين  o
  

قم بإدخال الرقم الجامعي للطالب في حقل “الرقم الجامعي”.  o
قم باختيار الفصل الدراسي المراد تحديد مرشد أكاديمي )أو مجموعة مرشدين أكاديميين(   o

للطالب خالله.

.Ctrl+PageDown قم باالنتقال إلى المربع التالي “المرشد األكاديمي” باستخدام مفاتيح  o

قم بإدخال رقم المرشد األكاديمي في حقل “الرقم الجامعي” أو قم باختياره من خالل نافذة   o

البحث المتاحة من خالل زر “بحث” الموجود في أعلى حقل “الرقم الجامعي”.
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قم باختيار نوع المرشد األكاديمي من خالل القائمة المتاحة في حقل “نوع المرشد األكاديمي”.  o

قم بتحديد “مؤشر رئيسي” في حال كان المرشد األكاديمي المدخل هو المرشد األكاديمي   o
الرئيسي للطالب.

قم بالتخزين من خالل الضغط على مفتاح F10 أو من خالل زر حفظ الموجود أعلى الصفحة.  o

 ”SGASADD“ المعلومات اإلضافية عن الطالب   o

تقوم شاشة معلومات إضافية عن الطالب )SGASADD( بصيانة رموز الدفعات والخصائص    o
المخصصة للطالب في الفصل الدراسي الساري المفعول. يجب تعريف الشخص كطالب في 
الطالب في شاشة  المفعول لهذا  الساري  الدراسي  الفصل  فصل دراسي موجود في نطاق 

.)SGASTDN( الطالب العام

  
.SGASADD قم بفتح شاشة المعلومات االضافية عن الطالب

قم بإدخال الرقم الرقم الجامعي للطالب في حقل “الرقم الجامعي”.  o
“الفصل  فيه في حقل  الطالب  إضافة خصائص  المراد  الساري  الدراسي  الفصل  باختيار  قم   o

الدراسي”.

 Ctrl+PageDown قم باالنتقال إلى مربع “خصائص الطالب” باستخدام مفاتيح  o
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شاشة خدمات الطالب ذوي الحاجات الخاصة

 SGADISA  

تستعمل شاشة خدمات الطالب ذوي الحاجات الخاصة )SGADISA( لتحديد الحاجات الخاصة   o
بالطالب باإلضافة إلى الخدمات المقدمة لهم على أساس فصلي.

.SGADISA   قم بفتح شاشة  o

قم بإدخال الرقم الرقم الجامعي للطالب في حقل “الرقم الجامعي”.  o

قم باختيار الفصل الدراسي الساري المراد خصائص الطالب فيه في حقل “الفصل الدراسي”.  o

 .Ctrl+PageDown قم باالنتقال إلى مربع “إعاقات الطالب” باستخدام مفاتيح  o
الظهار نوع االعاقة  o
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شاشة اإليقافات

 “ SOAHOLD «  

تقوم شاشة معلومات تستخدم  إيقاف على الطالب أو إلغاء اإليقاف من خالل التاريخ.  o

.SOAHOLD   قم بفتح شاشة  o

قم بإدخال الرقم الرقم الجامعي للطالب في حقل “الرقم الجامعي”.  o

.Ctrl+PageDown قم باالنتقال إلى مربع “ الطالب” باستخدام مفاتيح  o

وذلك الستعراض نوع االيقاف  o

SSASECT »فتح والغاء وتعديل الشعب الدراسية شاشة »الجدول  o

تستعمل هذه الشاشة إلنشاء شعب من المقررات المطروحة للدراسة.   o
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أدخل الفصل الدراسي يدويًا أو باستخدام القائمة من خالل الضغط على مفتاح   o
مفتاح F9 والتي تحتوي على  كل الفصول الدراسية التي تم تعريفها سابقًا.
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حقل الرقم المرجعي للمقرر
 )الشعب الدراسية(

إلنشاء شعبة جديدة يتم الضغط على زر »إنشاء الرقم المرجعي للمقرر« حيث   o

سوف تظهر كلمة )ADD(  في حقل الرقم المرجعي للمقرر.

إلنشاء شعبة جديدة وذلك بنسخ معلومات شعبة تم إدخالها سابقًا للشعبة   o

الجديدة، وذلك بالضغط على مفتاح “نسخ الرقم المرجعي للمقرر” حيث سوف 

المرجعي ثم سوف تظهر شاشة صغيرة  الرقم  في حقل   )ADD( تظهر كلمة

كما في الصورة التالية:

قم بإختيار الفصل اإلفتراضي وهو الفصل المراد نسخ بيانات شعبة تم طرحها   o

.F9 بذلك الفصل الدراسي من القائمة من خالل الضغط على مفتاح

قم بإختيار الرقم المرجعي للشعبة المراد نسخها في حقل “إستخدام القيمة   o

االفتراضية للرقم المرجعي للمقرر” إما من خالل الضغط على مفتاح F9، أو 

عن طريق النقر المزودج في الحقل حيث سوف تظهر الشاشة التالية التي يمكن 

من خاللها البحث عن شعبة معينة.
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مربع معلومات شعبة  إلى  لالنتقال   )Ctrl+Pgdn( إضغط  للشعبة،  المرجعي  الرقم  إدخال  عد   o
المقرر.
  

 .F9 قم بإختيار رمز المادة من خالل الضغط على مفتاح  o

قم بإختيار رقم المقرر من خالل الضغط على مفتاح F9  والتي تحتوي على جميع المقررات   o



19

التي تم تعريفها سابقًا حيث سيظهر المسمى الخاص بهذا المقرر مباشرة بعد االختيار.

قم بإدخال رقم الشعبة بحيث ال يمكن استخدام نفس رمز الشعبة لنفس المقرر في الفصل   o
الدراسي الواحد أكثر من مرة واحدة )يمكن إستخدام رقم تسلسلي مثل 1، 2 أو مجموعة حروف 

وقد نستخدم رمز الشعبة للداللة على رموز الرزم أحيانًا أو الي غرض تنظيمي آخر(.  

.F9 قم بإختيار رمز الفرع الذي ستدرس فيه هذه الشعبة من خالل الضغط على مفتاح  o

قم بإختيار حالة الشعبة من حيث فعالية الشعبة أم ال، حيث يتم إختيار حالة “نشط” لتمكين   o
التسجيل في هذه الشعبة أو “غير نشط” لمنع التسجيل فيها وذلك من خالل الضغط على 

. F9 مفتاح

قم بإختيار نوع الجدول أي نوع المحاضرة )L – نظري، B – عملي، C  مشترك( وذلك من خالل   o

 . F9 الضغط على مفتاح

قم بإختيار نظام الدرجات الذي سيتم على أساسه إدخال درجات الطالب الذين سيتم تسجيلهم   o

.F9 في هذه الشعبة وذلك من خالل الضغط على مفتاح

قم بإختيار الموافقة الخاصة حيث أن التسجيل في هذه الشعبة بحاجة إلى موافقة خاصة كأن   o

. F9 تكون موافقة العميد أو االدارة أو المحاضر وذلك من خالل الضغط على مفتاح

قم بإدخال الجزء من الفصل الدراسي، عادة يستعمل الجزء »1 – فصل كامل« ولكن كما تم   o

شرحه عند تعريف خيارات الفصل الدراسي في الشاشة SOATERM يجب تحديد جزء الفصل 
الفصل وعليه يمكن جدولة شعب  إلى نهاية  ال تمتد  الشعب  المناسب للشعب الن بعض 
أيضا تعريف الشعب  الفصل ويمكن  االوقات وااليام ولكن متتالية بنفس  تبدأ بنفس  اخرى 

التي تتجاوز الفصل الدراسي كشعب الكليات الصحية.

رمز الرابط : )يستخدم رمز الرابط لربط الشعب مع بعضها إذا كان البد من دراسة شعبه من نوع   o

دراسة معين مع نوع آخر مثل ربط شعب النظري والعملي إذا كانت هذه الشعب منفصله(.

لذلك نعطي الشعب التي سترتبط مع بعضها نفس الرمز في رمز الرابط مثال L001. وبذلك   o

يكون على الطالب أن يسجل شعبه من النوع L001  من العملي وشعبة  L001 من النظري.

قم بإختيار حقل “خاضعة للتقييم” في حال كانت الشعبة يرصد لها درجات كما في حالتنا   o
هذه. )احيانا بعض الشعب العملية اليتم رصد الدرجات لها الن درجتها ترصد مع الشق النظري 

من ذلك المقرر(.

)الوحدات  الشعبة  لهذه  المعتمدة  بالساعات  الخاصة  المقرر  تفاصيل  نسخ  يتم  مالحظة:   o
المقرر في  المختبر( حسب تعريف  المحاضرة،  التواصل،  المحاسبة، ساعات  الدراسية، ساعات 
دليل المقررات ويمكن تحديد الساعات فيما اذا كانت في دليل المقررات هي عبارة عن مدى 

من إلى لهذا المقرر.

مفتاح  على  الضغط  خـالل  من  بالشعبة«  االلتحاق  عن  »معلومات  مربع  إلى  باالنتقل  قم   o

»معلومات التسجيل بالشعبة« من قائمة خيارات في  إختيار  أو من خالل   .)Ctrl+ PgDn(
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أعلى الشاشة إلدخال القدرة االستيعابية للشعبة. 
  

قم بإدخال الحد االقصى لسعة الشعبة.  o
يدويًا وهو حقل  إدخاله  يتم  المتوقع حيث  المتوقع في حقل  العدد  بإدخال  قم   o

يستخدم لإلحصاءات.
مالحظة: يمكن إدخال الحد االقصى لالئحة االنتظار فيما لو رغبنا بانشاء الئحة   o
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انتظار للتسجيل في هذه الشعبة.
مواعيد االجتماع والمحاضرات

قم باإلنتقال إلى “مربع مواعيد االجتماع والمحاضر” من خالل الضغط على زر   o

)Ctrl+Pgdn( إلدخال تواريخ الجتماع الخاصة بأوقات الشعبة.

قم بإختيار “مربع األوقات والمحاضرون”  ثم أختر “مربع تواريخ االجتماع”.  o

اإلجتماع  القائمة في حقل  من  االختيار  من خالل  مسبقة  محددة  أوقات  بتحديد  قم   o

أوقات  تعبئة  يمكن  حيث  االدخال  لتسهيل  فقط  وهذا   .F9 مفتاح  على  بالضغط 

االجتماعات مباشرة من هذه الشاشة دون الحاجة إلى العودة لما هو معرف مسبقًا.

.F9 قم بإختيار نوع اإلجتماع من خالل الضغط على مفتاح  o

يظهر تاريخ البداية والنهاية تلقائيًا.  o

قم بتحديد أوقات االجتماع حيث يجب إدخال سجل منفرد لكل فترة زمنية مثاًل من   o
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الساعة 08.00 حتى 09.00 أيام السبت واإلثنين واألربعاء تدخل على الشكل التالي:

حدد األيام التي سوف يتم تدريس هذه الشعبة فيها ويتم إختيار اليوم عن طريق   o

الفأرة بعمل نقرة واحدة على اليوم المراد إختياره أو باستعمال Space bar من لوحة 

المفاتيح. المثال السابق: حدد السبت واإلثنين واألربعاء.

حدد موعد البداية والنهاية. في المثال السابق، ضع 08.00 في موعد البداية و08.50   o

في موعد النهاية، حيث أن عامل المدة هو 50 دقيقة لذلك الساعة هي فعليًا 50 

دقيقة وبالتالي إذا ابتدأت الفترة الساعة 08.00 صباحًا فيجب أن تنتهي في 08.50

 )Ctrl+Pgdn( قم باالنتقال إلى البلوك السفلي من الشاشة من خالل الضغط على زر  o
إلدخال المحاضر أو المحاضرين لهذه الشعبة.

هذا  لربط  يستخدم  أنه  حيث  بالمحاضر  الخاص  الدراسية  الفترة  مؤشر  بإدخال  قم   o
الوقت مع عضو هيئة التدريس الذي سوف يقوم بتدريس هذه الشعبة بهذا الوقت 
وفي هذه القاعة. يوجد مؤشر فترة واحد على األقل وهو 1.0 في حال وجود أكثر من 
محاضر للشعبة وكل منهم لديه أوقات اجتماع خاصة، عندئذ يجب تعريف أكثر من 

مؤشر فترة فيعطى المحاضر الثاني للشعبة رمز مؤشر فترة 2.0 مثاًل.
قم بإختيار الرقم الجامعي للمحاضر من خالل إدخال الرقم المحاضر يدويًا أو من   o
حيث سوف تظهر شاشة بحث خاصة للبحث عن   F9 خالل الضغط على مفتاح

المحاضر. 
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التالي  المربع  انتقل إلى  المربع األول، ثم  التدريس في  البحث عن عضو هيئة  أدخل معايير   o

بالضغط على زر )Ctrl+Pgdn(  إلظهار النتائج .
اختر رقم المحاضر الذي تريد من الالئحة بالضغط نقرة مزدوجة بالماوس على رقم المحاضر.  o

قم بإختيار مؤشر رئيسي لتحديد المحاضر الرئيسي للشعبة في حال وجود أكثر   o
من محاضر لهذه الشعبة. يمكن تعريف محاضر رئيسي واحد فقط.

قم بإختيار حقل التجاوز وذلك لتجاوز التعارض في وقت المحاضر.  o
نسبة  لتحديد  تستخدم  الدراسية:  الفترة  نسبة  وحقل  المسؤولية  نسبة  حقل   o

العبء الدراسي لكل محاضر في حال وجود أكثر من محاضر لنفس الشعبة.

الموجود  زر حفظ  أو من خالل   F10 مفتاح  على  الضغط  بالتخزين من خالل  قم   o
أعلى الصفحة.

»مربع  إلى  اإلنتقال  ثم  ومن  والمحاضر«  االجتماع  مواعيد  »مربع  إلى  انتقل   o

 )Ctrl+Pgdn( الموقع والوحدات الدراسية لإلجتماع« من خالل الضغط على زر
إلدخال موقع والوحدات الدراسية للشعبة.
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الشعبة من  الخاصة بهذه  التدريس  يحتوي على قاعة  الذي  المبنى  بإختيار  قم   o
.F9 خالل الضغط على مفتاح

التدريس الخاصة بهذه الشعبة من  قم بإختيار رمز الغرفة الذي يدل على قاعة   o
“إستعالم عن غرف الفصل  حيث تظهر شاشة   F9 خالل الضغط على مفتاح

المتاحة” تعرض فيها جميع الغرف الدراسية المتاحه في المبنى المحدد. 
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بتنفيذ  قم  ثم  شاغرة  غرف  عن  للبحث  تريدهـــــا  التي  البحث  معايير  أدخـــل   o

االستعالم باالنتقال إلى المربع التالي )Ctrl+ PgDn(.  عندها تظهر شاشة تحتوي 

كل القاعات التي ينطبق عليها الشروط التي تم تعريفها سابقا، وبالتالي يمكن 

اختيار إحدى الغرف المتاحة.
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.F9 قم بإختيار نوع الجدول من خالل الضغط على مفتاح  o
إدخال  يمكن  والغرف.  األوقات  في  التعارض  لتجاوز  استخدامه  يتم  التجاوز  حقل   o

إحدى قيم  ثالث:

Tلتجاوز التعارض في الوقت إن وجد 
Rلتجاوز التعارض بالغرف إن وجد 
Oلتجاوز التعارض بالوقت والقاعة معًا 

حقل عدد الساعات لكل أسبوع: 
يحسب آليًا من عدد الساعات بين زمن البداية والنهاية وعدد األيام.

 
قم بالتخزين من خالل الضغط على مفتاح F10 أو من خالل زر حفظ الموجود أعلى الصفحة.   o
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شاشة »قيود الجدول«
SSARRES

  

يتم من خالل هذه الشاشة وضع قيود لهذه الشعبة بحيث يمكن حصر التسجيل في هذه الشعبة 
على مستوى 10 مستويات في كل من القسم، مجال الدراسة، المستوى، المرحلة، الشهادة/الدرجة 
العلمية، الفرع، الكلية، خاصية الطالب والدفعة حيث أن خاصية الطالب والتي من الممكن أن تعبر 
عن مجموعة التسجيل والدفعة التي من الممكن أن تعبر عن نسخة المقرر بحيث يمنع أو يسمح 

للطالب بتسجيل في هذه الشعبة حسب القيود المدخلة في هذه الشاشة.

 
ً
هام جدا

دليل  وثيقة  راجع  المقررات  مع  تعريفها  تم  التي  القيود  واقع  من  للشعبة  ترحل  القيود  هذه  إن 
الشعب وليس مع  المثبتة مع  تلك  التسجيل هي  عند  يتم فحصها  التي  القيود  لكن  المقررات. 
المقرر إال قيد المقررات المتزامنة فإنه يتم فحصها على أساس تعريفها في المقررات بغض النظر 

عن وجودها في الشعب الدراسية.
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في حالة وجود قيود على مستوى التخصص الرئيسي )مجال الدراسة( بحيث   
يمنع طالب تخصص أو تخصصات رئيسية معينة من تسجيل في هذه الشعبة 
فيتم إختيار حقل »إستثناء« ثم يتم تحديد نوع مجال الدراسة بمعنى أن التخصص 
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 MAJOR تحديد  يتم  )أي  النوع  حقل  من  تخصص  موضوع  أو  فرعي  أو  رئيسي 
“كل أنواع مجال  الممكن تحديد مؤشر  تخصص رئيسي في مثالنا هذا( ومن 
الدراسة” ومن ثم يتم إدخال رموز التخصصات المراد منع طالبها من التسجيل 
في هذه الشعبة وبالتالي جميع الطالب يسمح لهم بالتسجيل في هذه الشعبة 

ما عدا طالب التخصصات التي تم إدخالها في حقل رمز مجال الدراسة. 
هذه  في  بالتسجيل  فقط  معينة  تخصصات  أو  لتخصص  تسمح  أن  أردت  وإذا   
المراد السماح   “تضمين” ثم إدخال رموز التخصصات  الشعبة فيتم إختيار حقل 
من  منعهم  يتم  الطالب  جميع  وبالتالي  الشعبة  هذه  في  بالتسجيل  لطالبها 
التسجيل ما عدا طالب التخصصات التي تم إدخالها في حقل رمز مجال الدراسة.

 في حالة وجود قيود على القسم أو المستوى أو المرحلة أو الكلية أو الشهادة / الدرجة 

العلمية أو البرنامج أو الفرع أو الكلية أو خاصية الطالب أو الدفعة فيتم إتباع نفس الخطوات 

السابقة المذكورة )قيود مجال الدراسة(.
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أو  والكلية  والفرع   والبرنامج  العلمية  الشهادة  التبويبات  لبقية  بالنسبة  المجال  وهكذا   

خصائص الطالب. 

مثال يمكن تحديد الفرع لمنع طالب شمال جده من التسجيل في شعب لنفس المقرر تدرس   o

في الفرع الرئيسي أو منع الطالب من التسجيل في مادة تابعة لفرع الطالبات وهكذا.

وايضا  لو أردنا تحديد شعبة لطلبة االنتساب فانه يمكننا وضع قيود على مستوى خاصية   o

الطالب أنه انتساب وبذلك لن يتمكن أي طالب من التسجيل إذا لم يكن طالب انتساب وعليه 

يجب االنتباه إلى هذه القيود جميعها وتعديلها لكل شعبة. 

وأيضا االنتباه لها في دليل المقررات حيث أن القيود التي تتم دائما على المقرر توضع في   o

التي  الشروط  حسب  الشعب  على  تعديلها  يتم  للتعديل  القابلة  والقيود  المقررات  دليل 

فتحت لها الشعبة.
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شاشة »جدولة المتطلبات األساسية السابقة
والقيود على درجات االختبار«

SSAPREQ

يتم من خالل هذه الشاشة تحديد المتطلبات السابقة على مستوى شعبة معينة حيث يقوم   
النظام باستحضار المتطلبات األساسية السابقة المعرفة على مستوى المقرر تلقائيًا. يمكن 
للمستخدم تعديل هذه المتطلبات على مستوى الشعبة، كما يمكن وضع عدة مقررات أو 
مقرر واحد كمتطلب سابق باستخدام أدوات المنطق )و/ أو( ويمكن وضع إختبارات كمتطلب 

سابق لنفس الغاية. 
)راجع وثيقة آلية تطبيق نظام بانر - دليل المقررات لتعريف المتطلبات السابقة(

SSASECQ ”شاشة “االستعالم عن جدول الشعب  o
بها  المسجلين  الطالب  وأعداد  الشعبة  االستعالم عن وضع  الشاشة  هذه  خالل  من  يتم   o
للدراسة.  طرحه  تم  فصل  بأي  المقرر  معرفه  يمكن  كما  تدرس.  فرع  وبأي  الشعبة  وحالة 

تستخدم هذه الشاشة لالستعالم فقط.
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تسجيل الطالب

 SYAREGS سيتم استخدام الشاشة   o
يمكن القيام بالتالي:   o

حذف وإضافة المقررات.   o
حذف جميع الشعب المسجلة:    o

يتم ذلك باستخدام مربع )حذف جميع الشعب( واالنتقال إلى المربع التالي فيتم حذف    o
جميع الشعب المسجلة في جدول الطالب.
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تسجيل الطالب في رزمة من رزم الُشَعْب:   o
هنا يتم ربط الطالب برمز الرزمة الحظ التبويب )الفصل الدراسي(.  o

على  النقر  أن  حيث  الرزمة(  )معالجة  مربع  بإستخدام  الرزمة  تلك  شعب  تسجيل  ويتم   o
هذا المربع سيضيف جميع األرقام المرجعية لشعب تلك الرزمة إلى تسجيل الطالب ليتم 

التحقق منها بعد ذلك. 

التحقق والتأكد لكل القيود التي تم إعدادها على مستوى الجداول الدراسية.   o
عند تسجيل مقرر  والحفظ فإن النظام سيفحص كل القواعد التي حددت على أنها جسيمة    o
ويتم ذلك من خالل فحص المقررات الموجودة في السجل األكاديمي والمقررات التي الزالت 

قيد التسجيل ورؤية ما إذا كانت القواعد قد أنتهكت.
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قواعدهامة

المقررات المتزامنة أو المتطلبات السابقة والتي تم تحديدها وإدراجها في جدول الشعب.  o
حالة تجاوز الحد المسموح إلعادة المقرر أو حالة تجاوز الحد األقصى من عدد الساعات.  o

سعة الشعبة والتعارض في األوقات.   o
مختلف قيود التسجيل بما فيها القيود الخاصة بالمراحل الجامعية، الكليات/ التخصص، المقرات    o

)لمعالجة القيود الخاصة بالطالب والطالبات(، المستويات الجامعية، والبرامج الدراسية.
قيود روابط الشعب والسعة القصوى للشعب المدمجة.   o

إن هذه االنتهاكات تظهر بعد الحفظ أمام كل مقرر في مربع الرسالة.  o

يمكن تجاوز هذه االخطاء باختيار »نعم« من مربع تجاوز لتجاوز هذا االنتهاك تحديدا إذا كان لك 
صالحية التجاوز عليه. أو اختيار الكل الجبار النظام على تسجيل المادة بغض النظر عن اي نوع 

من االنتهاكات التي ستظهر.
 

تحديد الوحدات الدراسية للشعب ذات الوحدات المتغيرة )مثال: )من 0 إلى 4( أو )3 أو 4(.    o
o  يجب »حفظ« كل التغييرات قبل الخروج من هذه الشاشة، كما اليسمح النظام مطلقا الخروج 

منها في حالة وجود أخطاء فادحة.
حذف مقرر من تسجيل الطالب :    o

o  نقوم باعطاء حالة التسجيل التي تعني حذف التسجيل مثل DD والحفظ لتصبح حالة المقرر 
محذوفة ولكنها ستبقى ظاهرة في الشاشة وهي بحالة حذف. أما في حالة ارادة حذفها كليا 
نقوم بالضغط على ازالة سجل أو Shift + F6 وهي عليها بحالة DD. واال فسيرفض حذفها.
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مالحظة:   

من  يمنعه  للطالب  إيقاف  وجود  حال  في   )SFAREGS( في  عملية  أي  إجراء  النظام  يمنع   
.SOAHOLD وضع على الطالب من الشاشة  STVHLDD التسجيل  مؤشر تسجيل في

ويمكن من خالل هذه الشاشة  استعمال خاصية سحب المقرر  وذلك في الموعد المحدد له    o
تبعا للتقويم االكاديمي من خالل خاصية تعديل التاريخ  في أعلى الصفحة 
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•	
W  ومن ثم إتباع نفس الخطوات السابقة مع مالحظة أن الرمز الخاص بسحب المقرر هو   o

)SMARQCM( »شاشة »إدارة طلب المطابقة  o
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o  وتنفيذ هذه العملية يكون كما يلي:

.SMARQCM ”أدخل إلى شاشة “إدارة طلب المطابقة  o
o  أدخل رقم الطالب الذي تود عمل المطابقة له في الحقل الرقم.

SMAD� البيانـــات تأتي آليـــا من شاشة  )Ctrl+Page Down( إنتقـــل للبلــــوك السفـــلي  o
.)ONLINE( لنوع المطابقة  FLT

أدخل الفصل الدراسي )آخر فصل 999999  أو الفصل الحالي المراد مطابقة الخطة الدراسية معه(  o
جديد  إنشئ سجل  وجود مطابقة سابقة  حالة  في  فارغ  جديد  المطابقة  رقم  يكون  أن  يجب   o

.F6 بالضغط على السهم ألسفل أو

من خيارات إختر )الخطة الدراسية الخاصة بالمطابقة( سوف يتم اإلنتقال إلى صفحة أخرى.  o

o  من خيارات إختر نسخ من سجل الطالب فيتم النقل إلى صفحة الطالب العام ويتم إختيار 
السجل double click فيتم نقل البيانات إلى صفحة المطابقة.
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قم بالتخزين ثم بالضغط على زر رجوع للصفحة األولى ثم التخزين مرة أخرى.  o

من خيارات إختر “التقديم لإلعداد”.  o
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العهد الدراسية 
SYIOBLG

  

يتم إدخال  الرقم الجامعي    o

.Ctrl+PageDown ثم الضغط على مفاتيح   o
يتم إدخال  تفاصيل العهدة التي على الطالب أو الغاءها   o

الدخال  مربع  سيظهر  عندها  الصفحة  يمين  على  المربع  بتحديد   الدراسية  العهد  والدخال   o

 F10 تفاصيل العهدة ثم الضغط على
للحفط.   o

واللغاء العهدة بعد استرجاعها من قبل الطالب  o

 F10 ومن ثم  F6+shift يتم تحديد العهدة من  نفس الشاشة ثم الضغط على المفاتيح  o
للحفظ
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التقارير واالحصاءات
 

هناك عدة أنواع من التقارير المرتبطة بسجالت الطلبة  ويتم استعراضها بنفس الطريقة   o
اختر من القائمة الرئيسية التقارير كما يظهر في الصورة   o

)SWRSSCE ( مثال : طباعة تقرير جدول تسجيل الطالب   o

 .SWRSSCE يمكن طباعة جدول تسجيل الطالب باستدعاء هذا التقرير   o

 F10 بعدها االنتقال إلى المربع الخير في الشاشة وعمل حفظ أو  o

حيث ستظهر شاشة اختيار معطيات التقرير حيث يمكن طباعة الجداول فرديا وجماعيا.   o
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.Submit Query بعد تعبئة معطيات التقرير يتم الضغط على o
o ليظهر تقرير جدول الطالب.
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