دليل تسجيل الطلبة على البوابة االلكترونية
Medgate
الخطوة األولى :يجب على الطالب أن يراجع الدائرة المالية لدفع رسوم تسجيل
الفصل الدراسي قبل البدء في عملية التسجيل و في حال عدم الدفع تظهر له
الرسالة التالية عند الدخول الجراء التسجيل :

اﻟﺨﻄﻮة اﻟﺜﺎﻧﯿﺔ:أدﺧﻞ ﻋﻠﻰ ﻣﺘﺼﻔﺢ اﻻﻧﺘﺮت و اﻧﺴﺦ راﺑﻂ اﻟﺒﻮاﺑﺔ اﻻﻟﻜﺘﺮوﻧﯿﺔ اﻟﺘﺎﻟﻲ :
http://medgate.inaya.edu.sa/imc/init

:

الخطوة الثالثة :الدخول على الحساب الشخصي للطالب في خانة "تسجيل
الدخول" أيسر الشاشة الرئيسية للبوابة
أدخل في خانة اسم المستخدم  :الرقم الجامعي للطالب
أدخل في خانة كلمة المرور :رقم السجل المدني للطالب
و يجب تغيير كلمة السر فوراً عند الدخول ألول مرة .

الخطوة الرابعة :تظهر القائمة الرئيسية على يمين الصفحة كما هو موضح ادناه,

اختر رابط الحذف و اإلضافة ثم اضغط على زر اإلضافة كما هو موضح:

الخطوة الخامسة :يتم التسجيل بطريقتين:
األولى إدخال رقم الشعبة مباشرة في خانة "ادخل الشعبة"و الضغط على زر
,Enterحيث يمكن معرفة رقم الشعبة من خالل الجدول الدراسي المعلن في
لوحات االعالنات بالكلية كما هو موضح:

الثانية :اختر المقرر المطروح و من ثم اختر رقم الشعبة التي يتناسب وقتها مع
جدولك مع االخذ بعين االعتبار عدم تعارض اوقات شعبتين مع بعضهما ثم اضغط
على زر إضافة الموجود في أسفل الصفحة  ,حيث سيتم إضافة المقرر الذي تم
اختياره اوال ا بأول.
و يمكن اختيار مجموعة من المقررات و اضافتها مرة واحدة كما هو موضح:

الخطوة السادسة :بعد إجراء عملية اإلضافة لمقرر أو مجموعة مقررات تظهر
المقررات قبل التثبيت كما هو موضح بالصورة ,و يجب ان يسجل الطالب على االقل
 21ساعة و على االكثر  12ساعة ,و عند االنتهاء إضغط على زر "تثبيت" الموجود
في أعلى الشاشة و من ثم اطبع الجدول الدراسي.

 في حال الرغبة في حذف مقرر ما  ,اضغط على زر حذف فتتم عملية الحذف كماهو موضح:

 للطلبة المستجدين ال يمكن اجراء عملية الحذف في حال تسجيل الطالب
عدد ساعات أقل من العبئ الدراسي الفصلي المحدد له (من  21ساعة إلى
 12ساعة للفصل ) .و يجب تسجيل مقررات المستوى األول فقط.
 للطلبة المحولين يجب أن تكون أولوية التسجيل لمقررات مستوى الطالب في
حال عدم معادلة جميع مقررات مستواه  ,و اذا كان الطالب ملتزماا بالخطة
يجب عليه التقيد بتسجيل مقررات مستواه .

