
Uniprint

How to print?

Send printing order to DAH Q if you want to print A� & A�, 
and Plotter Q or Universal Plotter for Plotter printers. 

A�er sending the printing command, the system will show 

you the cost of the current print and the remaining balance

Uniprint is a so�ware used to unify the student’s printer and ability to control and manage 
the printing process.

For students in non-design majors, the quota will be ��� SAR

For students in design majors, the quota will be ����SAR

 A��A �  إذا كنت تريد طباعة�DAH Q  أرسل أمر الطباعة إ� 
وUniversal Plotter أو Plotter Q لطابعات الرسومات وطابعات التصمي�ت العريضة  

عند إرسال أمر الطباعة، سيظهر النظام تكلفة الطباعة با�ضافة إ� الرصيد ا تبقي 
� حال �ت الطباعة � معمل يوجد فيه أك� من طابعة، الرجاء اختيار اسم الطابعة ا راد الطباعة منها

الرجاء النقر ع¢ زر الخروج عند ا�نتهاء  

When you £nish, press the “Exit” button to exit the terminal 

هو برنامج لتوحيد الطباعة ؛ ©كن الط¨ب من التحكم � عملية الطباعة وإدارتها.

How to print in DAH

 DAH� كيف تطبع  

keep your password safe by
*Use strong password

*Never share your password with others

*Log out from your account a�er using public computers 

 استخدم كلمة مرور قوية

� تشارك كلمة ا�رور الخاصة بك مع ا�خرين

   تأكد من تسجيل الخروج من حسابك بعد استخدام أجهزة الكمبيوتر العامة

 تأكد من الحفاظ ع¢ كلمة ا رور آمنة وذلك عن طريق

*
*
*

*

*

Uniprint

كيف تجري عملية الطباعة؟

الرصيد ا تاح للط¨ب من جميع التخصصات باستثناء تخصصات التصميم هو ٢٠٠ ريال سعودي

الرصيد ا تاح لط¨ب تخصصات التصميم هو ٤٥٠ ريال سعودي

تنبيه: الرجاء استخدام البطاقة الجامعية أثناء عملية الطباعة. الجامعية أثناء عملية الطباعة

والتوجه ا� قسم تقنية ا�علومات لتفعيلها قبل أول استخدام. 

**

:At the beginning of each semester, the card will be charged as the following� بداية كل فصل درا� ستشحن البطاقة ع� النحو ا��:

In labs with multiple printers, select the printer from the dialogue box

Go to the selected lab’s printer and swipe your ID card in the slot 

provided at the printing terminal.

الذهاب إ� الطابعة ا ختارة، ومسح الكرت الجامعي � ا كان ا خصص

You will see a list of all of your current print jobs that are waiting 

to be printed

Select the job that you want to print then select the print button. 

Äe job will then print out at the printer

 سوف تظهر جميع ا هام ا راد طباعتها 

 قم باختيار ا همة لتتم الطباعة

Note: you will need your DAH ID card in order to print. Kindly pass by the IT 

department to activate the card before the first usage. 



Students Printing Policy

سياسة الطباعة للط¤ب

keep your password safe by
*Use strong password

*Never share your password with others

*Log out from your account a�er using public computers 

 استخدم كلمة مرور قوية

� تشارك كلمة ا�رور الخاصة بك مع ا�خرين

   تأكد من تسجيل الخروج من حسابك بعد استخدام أجهزة الكمبيوتر العامة

 تأكد من الحفاظ ع¢ كلمة ا رور آمنة وذلك عن طريق

*
*
*

ا�بالغ غ¥ ا�ستخدمة: عند نهاية كل فصل دراÇ سيحذف أي رصيد،  

متبٍق Ê يستخدم � البطاقة، و�©كن اسÉداده ماليا، أوتحويله. 
Unused Quotas: Äere is no cash value to the printing quota. At the 
end of each semester, any remaining quota is deleted; there are no 
refunds or transfers for unused quotas.

Usage Restrictions: Your printing quota is intended for your academic 
use only. You may not use your quota to print another people’s work or 
sell your unused quota.

No Refunds for User Errors: APlease preview your job before 
printing using ‘Print Preview’ option to avoid unwanted blank sheets 
or other errors. You will be charged for these sheets and there are no 
refunds. If you use the plotter or color printer, review your document 
and settings carefully. You will be charged for the print regardless of 
any such errors.

Refunds Due to Printer Error: Refunds are issued only for problems 

due to defective equipment, such as paper jams or missing ink/toner. 

Refunds consist of re-printing sheets only. You must bring the used 

paper and provide the printer name and location to the lab assistant or 

IT department immediately if you have any printing problems. 

Student purchases additional print credits from the Accounting 
Department with denominations of ����������������� SR and take 
the receipt.
Give the receipt to the IT Department.
IT staÍ signs the receipt, takes a copy, recharges the card and returns 
back the receipt to the student. 

Procedure for recharging quota: 

Printing Prices: In addition, the prices for custom pages = ��������

Inch square.

قيود ا�ستخدام: ا بالغ ا خصصة للطباعة ، هي لطباعة ا حتوى

اÒكاد©ي الخاص بك فقط. و� ©كن استخدام هذه ا بالغ لبيعها 

أو للطباعة Òشخاص آخرين. 

� يوجد اس»داد ماª ©خطاء ا�ستخدم¨: الرجاء مراجعة ا لف ا راد
 طباعته قبل الضغط ع¢ زر معاينة ما قبل الطباعة لتجنب طباعة أي

 صفحات فارغة أو أخطاء أخرى. وستحتسب رسوم طباعة هذه الصفحات من
 رصيدكم الحاØ، و� ©كنكم اسÉداد الرصيد أو ا بالغ � حال تّم طباعتها.
الرجاء ا�نتباه ومراجعة الصفحات بعناية قبل الطباعة ا لونة، أو � حال

 استخدام طابعات الرسومات وطابعات التصمي�ت العريضة.

ا�س»داد ا�اª ©خطاء الطابعة: يوجد اسÉاد ماØ فقط � حال وجود

 .Ùمشاكل نتيجة عطل فني � الطابعات، مثل: انحشار الورق أو فقد الح

وا�س»داد ا�اª سيكون - فقط- ¯عادة طباعة ا©وراق. و� حال وجود

عطل فني أو خطأ � الطباعة، الرجاء تزويد قسم تقنية ا علومات مباÜة 

باسم الطابعة وموقعها.

ع¢ الط¨ب Üاء رصيد إضا� من قسم ا حاسبة بالقيم اÞتية: 

٥٠، ١٠٠، ١٥٠، ٢٠٠ ريال سعودي وأخذ ا�يصال

تسليم ا�يصال  وظفة قسم تقنية ا علومات.

سيوقع ا�يصال من قبل موظفة قسم تقنية ا علومات، وأخذ نسخة منه،

ثم سيُعاد شحن البطاقة. 

 أسعار الطباعة: با�ضافة إ� اÒسعار ا دونة أع¨ه، فإن سعر الصفحات

ا خصصة: هو، ٠٫١ ريال سعودي لكل بوصة (إنش) مربعة.

إجراءات إعادة شحن البطاقة:

Printing Ploicy سياسة الطباعة
 جميع الط¨ب يُزودون برصيد للطباعة ©كنهم الطباعة � أجهزة ا عامل، أو معامل

 الطباعة. ويعاد شحن البطاقة � بداية كل فصل حسب التخصصات اÒكاد©ية، ع¢

äÞالنحو ا

الرصيد ا تاح لجميع التخصصات باستثناء تخصصات التصميم هو ٢٠٠ ريال سعودي

الرصيد ا تاح لط¨ب تخصصات التصميم هو ٤٥٠ ريا� سعوديا

تنبيه: الرجاء استخدام البطاقة الجامعية أثناء عملية الطباعة. الجامعية أثناء عملية الطباعة

والتوجه ا� قسم تقنية ا�علومات لتفعيلها قبل أول استخدام. 
**

:

All students are given a standard number of printing quotas as credits each semester. 
Äis allows printing on the printers in computer labs and printing labs.

For students in non-design majors, the quota will be ��� SAR
For students in design majors, the quota will be ��� SAR

Printing Quota
Students printing quotas are based on the registered department and semester

Note: you will need your DAH ID card in order to print. Kindly pass by the IT 
department to activate the card before the first usage. 
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