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 لطالب وطالبات الكليةهام عالن إ

الدراسيةو  لموادا  تسجيل الجداول  بالدراسة  طباعة   واالنتظام 

الدراسي من   الثانيلفصل  ل     م2020/هـ1442 العام 

 

ي) طباعة الجداول والتسجيل  تثبيت  :  أوالا  ي عن بعد والعملي  النظر الكلية والسرير ي  ففي 

 :(المستشفى

بانر ثم يقوم  .1   بتثبيتبتسجيل مواد الفصل ) كل طالب/طالبه  يدخل الطالب عبر حسابه الى نظام 

confirm-(submit  يقم     ،جدوله الدراسي قبل الطباعة الدراسي    بثبيتوال يعتبر مسجالا ما لم  جدوله 

  . بانرمن خالل نظام التسجيل   أوالا 

الرجوع *  المعلومات  الكلية )دليل  للمزيد من  بانرموقع  الطالب في نظام    Banner Student Services )خدمات 

Handbook-  

ولهم من النظام  جميع الطالب والطالبات يستطيع   .2 الموافق هـ  6/1442/ 3 يوم السبت  بانرطباعة جدا

                                                                                             م.16/1/2021

ثم ، هـ 17/1/2021إلى الكلية إلستكمال إجراءات قبولهم يوم األحد  المستجدينالتجسير    طلبة يحضر .3

المواد   ولأواَل ثم   -submitبتثبيتتسجيل  بعد  بانر من النظام   همطباعة جدا الكلية  على موقع 

رحصولهم على اسم المستخدم   وني    وكلمة المرو   اإلثنينيوم  المرسل لهم على بريدهم االلكتر

 .هـ 18/1/2021

الدراسي   واالنتظام  الحضور:  ثانياا  اليوم   :األول()منذ 

افتراضياا )عن  النظرية    قاعات محاضراتهم االنتظام فيالقدامى  على جميع الطالب والطالبات   .1

ول للفصل   الدراسية منذ اليوم اال ر والغياب في الكلية حسب جداولهم  بعد( ويحتسب الحضو

الموافق 4/6/1442الثاني األحد  و   تتم العملية والسريريةأما المواد    ،17/1/2021هـ  في الكلية )أ

الثاني االنتظام بهايبدأ  المستشفى( حسب الجداول ف الدراسي  من بداية االسبوع  للفصل 

 .2021/ 24/1هـ الموافق 11/6/1442 حدصباح األ 

الثالثاءالمحاضرات النظرية عن بعد لطلبة التجسير المستجدين   تبدأ .2  موافقالهـ  6/6/1442 صباح 

وبعد   صباحاا  19/1/1442 ول تسجيل المواد  التسجيل   طباعتهاثم تثبيت الجدا ، أما  بانرمن نظام 

والسريرية تتم في الكلية )أو المستشفى( حسب   يبدأالمواد العملية  ن  م االنتظام بها  الجداول 

الثاني للفصل الدراسي   .2021/ 24/1هـ الموافق 11/6/1442 صباح األحدبداية االسبوع 
 

 بعد(عن  وعن طريق المرشد االكاديمي  الكترونياا )  :للطلبة حذف واضافة المقررات  ثالثاا:

راسة  ف تمت ول من الد ونياا عن طريق المرشد  ي االسبوع اال على أن ال يقل عبء   .األكاديميالكتر

راسي عن ا  ساعة معتمدة. 12لطالب الد


