قطاع الكليات والمعاهد بالهيئة الملكية بينبع
وكالة شئون الطالب
قسم التسجيل

عزيزي الطالب /عزيزتي الطالبة ( الموازي ):
نشكر لكم تعاونكم ،ونأمل قراءة التعليمات كاملة حتى تسنطيع االستفادة ،وللعلم فان جميع اجراءات
وخطوات التسجيل بالنسبة لطالب الموازي هي نفسها للطالب المنتظمين ..واالختالف الرئيسي هو في أن
طالب الموازي لهم اوقات محددة لدفع الرسوم ،وفي حال عدم دفع الرسوم يلغى تسجيل المواد والجدول
ويعتبر الطالب أو الطالبة مفصول بسبب االنقطاع عن الدراسة..

 اجراءات التسجيل وجدول المستويات
ملف اجراءات التسجيل وجدول المستويات ،مرفق بصفحة الموقع ( مهم جدا ويجب قراءته )..

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

 تسجيل التدريب التعاوني لطالب الموازي للفصل الثاني ( :) 2-2017
لتسجيل التدريب التعاوني لطالب الموازي للفصل الثاني يجب عليهم التنسيق مع قسم الخريجين في ذلك،
وليس على طالب الموازي دفع الرسوم في حال سجل مادة التدريب فقط في الفصل الثاني.

 التسجيل النهائي لطالب الموازي للفصل الثاني ( :) 2-2017
يستطيع جميع طالب الموازي المفعلين (  ،) activeالتسجيل مثل أي طالب منتظم وعليهم دفع الرسوم
وتسليم االيصال لمكتب الشئون المالية قبل يوم الخميس 1439/5/8هـ (2018/1/26م ) قبل الساعة 3:00
ظهرا وذلك لتأكيد تسجيلهم النهائي للفصل الثاني ( ،)2-2017وفي حال عدم تسليم االيصال في الوقت
المحدد ،سوف يلغى جدول الطالب ويطبق عليه جميع االجراءات القانونية..

 طالب الموازي بالسنة التأسيسية:
سيتم تسجيل المواد لطالب السنة التأسيسية تلقائيا ،ويمكن للطالب مشاهدة جدوله من خالل النظام ،وعليهم
دفع الرسوم وتسليم االيصال لمكتب الشئون المالية قبل يوم الخميس 1439/5/8هـ (2018/1/26م ) قبل
الساعة  3:00ظهرا وذلك لتأكيد تسجيلهم للفصل الثاني (.)2-2017

 مالحظة هامة:
بالنسبة للطالب الذين تم تخصيصهم مع بداية الفصل الثاني  2-2017فيجب عليهم إيداع المبلغ حسب الكلية
التي تم تخصيصه بها .وفي حال أنه دفع الرسوم سابقا فعليه مراجعة قسم الشئون المالية لذلك.

 أرقام الحسابات البنكية:
 الطالب المتخصصين بكلية ينبع الصناعية يودع الطالب على حساب البرامج الخاصة والتعليمالمستمر بكلية ينبع الصناعية  -بنك الرياض على الحساب التالي( ) 1230843939901
 الطالب والطالبات المتخصصين بكلية ينبع الجامعية يودع الطالب على حساب البرامج الخاصةوالتعليم المستمر كلية ينبع الجامعية  -بنك البالد على الحساب التالي ()999100023560007
 طالب وطالبات السنة التأسيسية تودع المبالغ في حساب البرامج الخاصة والتعليم المستمر معهدينبع التقني  -بنك الرياض ()1230958799940

