قطاع الكليات والمعاهد بالهيئة الملكية بينبع
وكالة شئون الطالب
قسم التسجيل

عزيزي الطالب /عزيزتي الطالبة:
نشكر لكم تعاونكم ،ونود أن نعلمكم بأن التسجيل النهائي للفصل االول (  ) 1-2017سيبدأ بإذن هللا
تعالى ،من يوم االثنين 1438/12/20هـ (2017/9/11م) الساعة  12:00ظهرا .وسيكون حسب
المستويات ..وسيغلق في يوم الخميس 1439/1/1هـ (2017/9/21م) الساعة  11:55مساء..

 تعليمات التسجيل النهائي واجراءات وضوابط التسجيل وجدول المستويات
الملف األول :اجراءات التسجيل وجدول المستويات ،مرفق بصفحة الموقع ( مهم جدا ويجب قراءته حيث تم
تحديثه عن الفترة السابقة )..
الملف الثاني :تعليمات وضوابط التسجيل 1-2017

 الدخول على نظام تسجيل المواد PeopleSoft
يمكنك الدخول على نظام  PeopleSoftمن خالل الرابط التالي:
http://sis.rcyci.edu.sa

 خطوات التسجيل:
ملف خطوات تسجيل المواد ،مرفق بصفحة الموقع..

 التسجيل لطالب الموازي:
يستطيع جميع طالب الموازي المفعلين (  ) Activeالتسجيل مثلهم مثل أي طالب منتظم وعليهم دفع الرسوم
وتسليم االيصال لقسم المالية حسب التواريخ المحددة في ملف تعليمات التسجيل لطالب الموازي ،مرفق
بصفحة الموقع ..وفي حال عدم تسليم االيصال في الوقت المحدد ،سوف يلغى جدول الطالب ويطبق عليه
جميع االجراءات القانونية..

 مستويات الطالب:
لقد تم تقسيم الطالب إلى مستويات ويمكنك معرفة
المستوى من خالل الدخول على السجل االكاديمي حسب
الصورة الموضحة..

 مشاهدة السجل األكاديمي:
ملف خطوات مشاهدة السجل االكاديمي ،مرفق بصفحة الموقع..

 مشاهدة جدول الطالب:
على الطالب مراجعة جدوله بشكل يومي وبالذات خالل األسبوعين األولى من بداية الدراسة حيث تحدث في
بعض األحيان تعديالت ضرورية على الجدول..
ملف خطوات مشاهدة الجدول ،مرفق بصفحة الموقع..

 خطوات تقديم طلبات التسجيل ( :) Workflow
يمكن للطالب تقديم أي من الطلبات التالية من خالل النظام الجديد PeopleSoft
-

الشعبة الممتلئة ( ) Increase Capacity
تجاوز المتطلب ( ) Bypass Pre-requisite
زيادة عدد الساعات ( ) Increase number of credit hours
طلب تسجيل مادة مع وجود تعارض (.)Time conflict

ملف خطوات تقديم طلبات التسجيل ،مرفق بصفحة الموقع..
وللعلم فإن آخر موعد لتقديم أي من الطلبات السابقة هو يوم االحد ) 2017 / 9 / 17 ( 1438 / 12 / 26

 مشاكل تسجيل المواد:
في حال واجهتك مشكلة عند التسجيل غير الطلبات السابقة ،يمكنك التواصل معنا من خالل الرابط التالي:
http://lms.rcyci.edu.sa/helpdesk/
وللعلم فإن آخر موعد للتقديم على الرابط السابق هو يوم االحد ) 2017 / 9 / 17 ( 1438 / 12 / 26

 الطالب المتوقع تخرجهم:
على جميع الطالب المتوقع تخرجهم مراجعة مكتب الخريجين إلكمال إجراءات تخرجهم.

 إجراءات اخالء الطرف:
الطالب الذين يرغبون في عمل اخالء الطرف سواء بسبب التخرج أو التأجيل أو االنسحاب من الفصل
الدراسي أو من الكلية أو بسبب الفصل األكاديمي وتنطبق عليهم الشروط والضوابط ،فعليهم مراجعة قسم
خدمات الطالب بمبنى شئون الطالب لتعبئة النموذج واكمال اإلجراءات الالزمة.

 الطالب الذين تمت الموافقة على إعادة قيدهم:
على جميع الطالب الذين تمت الموافقة على إعادة قيدهم ،مراجعة مكتب خدمات الطالب بمبنى شئون
الطالب إلكمال إجراءات اعادة قيدهم وللعلم فان آخر موعد إلكمال اجراءات الطالب المعاد قيدهم هو / 23
 ) 2017 / 9 / 14 ( 1438 / 12ويتحمل الطالب أي تأخر بسبب عدم اكمال اجراءاته.

 البريد االلكتروني للطالب:
في حال وجود أي مشكلة أو مالحظة بخصوص البريد االلكتروني ،فعلى الطالب مراجعة مكتب تقنية
المعلومات بمبنى االدارة بكلية ينبع الصناعية وذلك لحل المشكلة أو إلكمال االجراءات الالزمة.

 الدخول على نظام  E-learningللطالب:
في حال وجود أي مشكلة أو مالحظة بخصوص نظام  ،E-learningفعلى الطالب مراجعة مكتب تقنية
المعلومات بمبنى االدارة بكلية ينبع الصناعية وذلك لحل المشكلة أو إلكمال االجراءات الالزمة.

ختاما نتمنى لكم التوفيق والنجاح..
مكتب التسجيل

