دليل المستخدم
موقع تقديم طلبات التسجيل االداري

الرمز
النسخة:

1

التاريخ:

2014/11/27

الصفحة:

 1من 3

تهدف هذه الصفحة الى تحديد هوية الطالب لمساعدته في تعبئة طلب التسجيل بشكل صحيح باإلضافة إلى أخذ تعهد الطالب بأن جميع
البيانات الواردة في صفحات هذا الموقع هي بيانات حقيقية وصحيحة.
تتضمن هذه الصفحة ثالث فقرات ،الفقرة االولى ترتبط بالمستخدم القديم ،الفقرة الثانية ترتبط بطالب الجامعة اللبنانية القدامى والذين
لديهم رمز المكننة (يتم عرضها تلقائيا ً للمستخدم الجديد) والفقرة الثالثة تتضمن تعهد الطالب.

تتضمن هذه الفقرة البيانات التالية:
 على المستخدم القديم (أي الطالب الذي تقدم سابقا ً بطلب تسجيل عبر هذا الموقع) اختيار نعم ،وعليه يطلب منه ادخال:
 oرقم التعريف الشخصي
 oكلمة السر
يفترض ان يكون الطالب قد تزود بهما سابقا ً عبر صفحة "البرنامج الدراسي المستهدف" وعبر البريد االلكتروني لدى
استخدامه لهذا الموقع في المرة االولى.
يمكن للطالب أن يختار "لقد نسيت رقم التعريف الشخصي أو كلمة السر" في وضع مماثل .في هذه الحالة ينتقل الطالب إلى
الفقرة الثالثة.
 على المستخدم الجديد (أي الطالب الذي يتقدم بطلب التسجيل للمرة االولى عبر هذا الموقع) اختيار كال ،عندها ينتقل الطالب
إلى الفقرة الثانية التي يتم عرضها تلقائيا وذلك لمعرفة فيما إذا كان الطالب منتسبا ً سابقا ً إلى الجامعة اللبنانية
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شرح محتوى هذه الفقرة:
 على الطالب القديم (أي الطالب المنتسب سابقا ً الى الجامعة اللبنانية) اختيار نعم ،وعليه يطلب منه تحديد:
 oالكلية أو المعهد المنتسب اليها/اليه
 oالفرع الجامعي (أو مركز الدراسة)
ومن ثم ادخال:
 oرقم الملف :أي رقم ملفه في الفرع المحدد آنفا ً
 oرمز المكننة :أي رمز الطالب الخاص بنظام مكننة شؤون الطالب بانر ()SIS code
يمكن للطالب ان يختار " لقد نسيت أو ال تعلم رقم الملف أو رمز المكننة" في وضع مماثل .في هذه الحالة ينتقل الطالب إلى
الفقرة الثالثة.
 على الطالب الجديد (أي الطالب الذي لم ينتسب سابقا ً إلى الجامعة اللبنانية أو الطالب الذي ليس لديه رمز المكننة) اختيار كال،
عندها ينتقل الطالب إلى الفقرة الثالثة واالخيرة وذلك إلقراره بالتعهد المنصوص عليه الحقاً.

تتضمن هذه الفقرة تعهد الطالب بصحة البيانات المدخلة عبر صفحات هذا الموقع وتطابقها مع أوراقه الثبوتية ومستنداته
الرسمية وبمجرد الضغط على
المذكور.

فذلك يعتبر بمثابة اقرار رسمي من قبل الطالب بالتعهد
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الرسالة او التحذير
رقم التعريف الشخصي غير موجود ،الرجاء اعادة االدخال
الرجاء اعادة ادخال كلمة السر كونها غير صحيحة.
مالحظة :عليك اختيار كال في حال كنت طالبا ً منتسبا ً سابقا ً الى الجامعة
اللبنانية ولكن ليس لديك رمز المكننة.
رقم الملف غير موجود ،الرجاء اعادة االدخال
رمز المكننة ال يتطابق مع رقم الملف ،الرجاء اعادة االدخال.
أتعهد بأن جميع البيانات الوارده في هذه الصفحة والصفحات الالحقة هى
بيانات حقيقية وسأقوم بتقديم المستندات الدالة عليها عندما يتم الطلب مني
الحضور الى قسم شؤون الطالب،
بالضغط على "الصفحة التالية" فإن ذلك يعنى موافقتي على التعهد المشار اليه
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توضيح المضمون
رقم التعريف الشخصي غير صحيح أو غير موجود في قاعدة
البيانات الخاصة بهذا الموقع.
كلمة السر الخاصة برقم التعريف الشخصي غير صحيحة.
اشارة الى أن الطالب المنتسب سابقا ً الى الجامعة اللبنانية عليه اختيار
"كال" في حال لم يكن لديه رمز المكننة الصادر عن النظام المركزي
لمكننة شؤون الطالب (بانر).
رقم ملف الطالب غير موجود في قاعدة البيانات المركزية لنظام
مكننة شؤون الطالب (بانر).
رمز المكننة الخاص بنظام مكننة شؤون الطالب (بانر) ال يتطابق مع
رقم ملف الطالب.
تعهد الطالب بصحة البيانات المدخلة عبر صفحات هذا الموقع
وتطابقها مع أوراقه الثبوتية ومستنداته الرسمية.

في حال كان الطالب القديم منتسبا ً في االعوام السابقة الى أكثر من فرع جامعي وبالتالي لديه أكثر من رقم ملف ورمز مكننة،
يستحسن بالطالب تحديد رقم الملف ورمز المكننة التابع آلخر فرع جامعي تابع دروسه فيه أو جرى تخرجه منه.

