
يةالمقررات الدراسالستعراض الدليل اإلرشادي 

تركالفصل األول المش/ لمجتازين السنة األولى المشتركة 



:قبل البدء

.متابعة التقويم األكاديمي لمعرفة مواعيد ابتداء وانتهاء تسجيل المقررات1.
.مراجعة الخطة الدراسية بحسب المستوى الدراسي الخاص بكم2.

:تسديد الرسوم الدراسية يكون على النحو التالي3.

الدخول على بوابة الخدماتغير المتاح لهم الدخول على بوابة الخدماتالمتاح لهم 

هناالضغط على الرابط سداد الرسوم>الشؤون المالية >الطالبية بوابة الخدمات

https://www.seu.edu.sa/ar/electronic-services/


الخطوة األولى

www.seu.edu.saالدخول على موقع الجامعة 

http://www.seu.edu.sa/


الخطوة الثانية

الدخول على بوابة الخدمات 

1

2



الخطوة الثالثة

اختيار تسجيل المقررات



الخطوة الرابعة

استعراض المقررات



الخطوة الخامسة

اختيار الفصل الدراسي

1

2



الخطوة السادسة

اختيار البحث المتقدم

1



الخطوة السابعة

تخصيص الخيارات

تها لتظهر التي يمكنك تعبئالحقولتظهر في هذه الشاشة العديد من 1.
.الفرع الدراسيلك المقررات الدراسية المتاحة لك، مثل 

.الحقولللمزيد من شريط التمرير استخدم 2.

(.Search)؛ اضغط على البحث الحقولبعد االنتهاء من تعبئة3.

الحقولرشريط التمري

الفرع
الدراسي



الخطوة الثامنة

استعراض الخيارات



الخطوة التاسعة

التعرف على الخيارات

الفرع 
الدراسي

اسم المقرر
ويمكن الضغط عليه 
لتظهر تفاصيل أخرى

تفاصيل المقرر من حيث 
االسم، الرقم المرجعي، 

ساعات المقرر وأستاذ المقرر

نوع: تفاصيل المقرر من حيث
المحاضرة، توقيت االختبار 
النصفي والنهائي وغيره

إعادة البحث



أخيرا

مالحظات هامة

.لشعبتسديد الرسوم الدراسية عبر بوابة الخدمات يتيح لك تسجيل المقررات في المدة القياسية قبل امتالء ا1.
.ترتيب الجدول الدراسي قبل ابتداء تسجيل المقررات بساعدك على سرعة تنفيذ اختياراتك2.
:في التالي( دعم)إذا واجهتك أي مشكلة أثناء تسجيل المقررات فبادر برفع مذكرة عبر نظام 3.

(تسجيل المواد)البند :  اختر–الكلية التي تدرس بها : اختر–المشاكل األكاديمية -كتالوج األحداث
.تأكد من كتابة اسم المقرر ورمزه ثم مالحظاتك أو المشكلة التي تواجهها مع رفع صورة لها1.
.دةأوجز المشكلة التي تواجهها أو مالحظتك في تذكرة واحدة بدال من وضع كل مشكلة أو مالحظة في تذكرة منفر 2.
ى قبول التسجيل في في حال سجلت في مقرر ما وكنت في قائمة االنتظارـ فسيصلك تنبيه على البريد الجامعي للتأكيد عل3.

.الشعبة إذا أتيح فيها شواغر، كما أنه ال يمكنك التسجيل في قائمة االنتظار ألكثر من شعبة لمقرر واحد



تمنياتنا لكم بالتوفيق والنجاح
وكالة الجامعة للشؤون التعليمية


