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ظ
تضم القائمة الرئيسية مجموعة من 

:الخدمات، مثل
حيث يظهر : خدمة المعلومات الشخصية

.البيانات الشخصية للطالب

1

2

وتضم اهم العمليات التي :خدمت الطالب 
يستطيع الطالب من خاللها إتمام بعض 

الحذف )العمليات االكاديمية كالتسجيل
...اخيارات التسكين والتحويل وغيره( واالضافة

القائمة الرئيسية



ايقونة الطالبعلى بالضغط1

التسجيل ايقونة اختيار2

3
حالة التسجيل اختيار 

4

الفصل الدراسي ثم تنفيذ اختيار 

5



ايقونة الطالبعلى بالضغط1

ايقونة التسجيلاختيار2

3
اختيار الحذف واالضافة لشعب الخطة 

الدراسية

تظهر الخطة الدراسية الخاصة بالطالب 
موضح بها المواد التي تم دراستها  4

5
يتم اختيار المادة المراد اضافتها ثم الضغط 

على عرض الشعب 

اختيار الشعبة المراد تسجيلها ثم اختيار 
الضغط على تسجيل

6

لحذف مادة  نختار المادة المراد 
حذفها واختار حذف من عمود العملية 

ثم تنفيذ التغييرات

7



ايقونة الطالبعلى بالضغط1

ايقونة التسجيلاختيار2

اختيار سحب مقرر3

:يحق للطالب سحب مقرر دراسي على أن
ساعة12ال يقل عدد الساعات بعد السحب عن -1
ال يحق سحب أكثر من مقررين دراسيين-2

اختيار المادة المراد سحبها ثم اختيار االجراء ثم تنفيذ 4

للتأكد من إتمام عملية سحب مقرر يظهر أمام 
المقرر تم سحب المقرر من الويب  5



ايقونة الطالبعلى بالضغط1

2
ايقونة سجالت الطالباختيار

اختيار المواد المتبقية من الخطة 
الدراسية

3

4
تظهر المواد المتبقية من الخطة 

الدراسية



ايقونة الطالبعلى بالضغط

2
ايقونة معامالت اختيار

الطالب

3

4

اختيار نوع المعاملة ثم تنفيذ

كتابة اسباب االعتذار ثم تنفيذ 5

للتأكد من إتمام عملية االعتذار يتم  اختيار حالة التسجيل 
ثم الفصل الدراسي

ن يحق للطالب االعتذار عن الدراسة لفصليين متتاليي-1
أو ثالثة فصول غير متتالية ، بشرط ان ال يقل معدله 

(.2)عن 
تحسب فصول االعتذار من سنوات الدراسة للطالب -2

.ويتم ايقاف المكافأة المالية الخاصة به

6
اختيار الفصل الدراسي ثم تنفيذ

1



ايقونة الطالبعلى بالضغط1

ايقونة معامالت اختيار2
الطالب

3
ذكتابة اسباب التأجيل ثم تنفي 5

للتأكد من إتمام عملية التأجيل يتم  اختيار حالة التسجيل ثم الفصل 
الدراسي

ذاختيار الفصل الدراسي ثم تنفي

4

اختيار نوع المعاملة ثم تنفيذ
مؤجل من الويب

6



4

2

ايقونة الطالبعلى بالضغط1

اختيار خيارات التسكين والتحويل والتخصيص
ترتيب الرغبات حسب رغبة الطالب ثم اختيار 

تنفيذ

اختيار نوع التسكين ثم تنفيذ4

5

يتاح التسكين للطالب 
والطالبات بعد انهاء جميع 
مواد السنة التحضيرية كل 

فصل دراسي 

اختيار الفصل الدراسي ثم تنفيذ
3



4

2

ايقونة الطالبعلى بالضغط1

اختيار خيارات التسكين والتحويل والتخصيص

اختيار الفصل الدراسي ثم تنفيذ
3

4
اختيار نوع التحويل ثم تنفيذ

4

5
اختيار رغبة للتحويل

من الرغبات المتاحة  
ثم اختيار تنفيذ

يتاح التحويل للطالب اذا حقق الشروط العامة      
:للتحويل

.5من 3ان ال يقل المعدل عن -
.ان ال يجتاز نصف ساعات الخطة الدراسية-
الطالب حول تحويل داخلي او خارجي اليكونان -

.ًمسبقا
(.غير معتذر أو مؤجل)ان يكون الطالب مسجل -
.يمان يقضي فصل دراسي في تخصصه قبل التقد-

قسم/مراعاة الشروط الخاصة لكل كلية-



4

2

ايقونة الطالبعلى بالضغط1

اختيار خيارات التسكين والتحويل والتخصيص

اختيار الفصل الدراسي ثم تنفيذ
3

اختيار نوع التحويل ثم تنفيذ
4

اختيار رغبة للتحويل 
من الرغبات المتاحة  

ثم اختيار تنفيذ

5



2

ايقونة الطالبعلى بالضغط 1

2
اختيار سجالت الطالب

4
اختيار الفصل الدراسي ثم تنفيذ

5

اختيار المادة المراد االطالع على تفاصيل 
درجاتها اختيار تفاصيل الدرجات3

6
تظهر درجات المادة المختارة بشكل 

تفصيلي 



1
ايقونة الطالبعلى بالضغط

2
اختيار خدمة وثيقتي

3
اختيار تقديم طلب الحصول على وثيقة ثن تعبئة البيانات 

كاملة واختيار طريقة االستالم اما عن طريق الحضور للعمادة 
أو عن طريق البريد السعودي ثم ارسال الطلب للعمادة

4

يمكن متابعة حالة الطلب عن طريق اختيار متابعة 5
حالة طلب وثيقتي وسيظهر لك حالة الطلب 

واالجراء



1
ايقونة الطالبعلى بالضغط

2

اختيار اخالء الطرف االلكتروني

3

ادخال اسم المستخدم 
وكلمة المرور 

4

اختيار طلب جديد

5
بتعبئة البيانات كاملة ثم اختيار تسجيل الطل

5
لمعرفة حالة ومسار الطلب 
يتم اختيار تقرير حالة الطلب

6



1
ايقونة الطالبعلى بالضغط

2

اختيار شهادات وافادات

3
اختيار نوع اإلفادة او كشف الدرجات 

حسب رغبة الطالب

باختيار افاده تظهر افادة 4
الطالب ويمكن طباعتها

باختيار كشف الدرجات يظهر للطالب الكشف  
ويمكن طباعتها 5



dar@uj.edu.sa
Darg-feedback@uj.edu.sa
@admission
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