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محفوظة بحقوق الطبع وموزعة تحت إشراف مكتب  المعلومات والمواد الواردة في ھذا الكتیب
ً نشر أو توزیع أو نسخ ھذه الوثیقة ولھذا  تكنولوجیا المعلومات في جامعة عجمان، ً كلیا یمنع منعا

   .دون موافقتھا بأي شكل من األشكال
  

  2011-2010محفوظة لمكتب تكنولوجیا المعلومات، جامعة عجمان.  ãحقوق الطبع
  2020 آب 3 ،االثنین تاریخ اإلصدار: 
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 استخدام ھذا الدلیل .1

الدلیل؟ 1.1  كیف تستخدم ھذا 

جامعة عجمان لمساعدتھم على االستفادة القصوى من  ألعضاء ھیئة التدریس فيھذا الدلیل مكتوب 
 التي ترید استخدامھا. بالخصائصالمتعلقة  األبواب. یرجى قراءة Bannerنظام 

 الحصول على المساعدة 2.1

المخصصة لمعرفة كیفیة حلھا؛ وإال یمكنك الحصول على  األبواب فاقرأفنیة،  كلةإذا كنت تواجھ أي مش
أو عن طریق  helpdesk@ajman.ac.aeالدعم الفني من خالل االتصال بمكتب المساعدة على 

 .067056500االتصال بالرقم 
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 Bannerالوصول إلى نظام . 2

، ثم MyAU، ثم موقع جامعة عجمانمن خالل:  Bannerیمكنك الوصول إلى نظام 
Faculty/Staff ثم ،Banner (SIS) . یمكنك تسجیل الدخول باستخدام اسم المستخدم ورمز المرور

 الخاص بك.

  Banner خصائص نظام. 3
تحت فئتین معروضتین في الصفحة الرئیسیة: فئة المعلومات  النظامالموجودة في  الخصائصتندرج 

الشخصیة (حیث یمكنك تحدیث معلوماتك الشخصیة) وفئة خدمات الكلیة (حیث یمكنك الوصول إلى 
 میزات أخرى).

 (Personal Information)المعلومات الشخصیة  1.3

  سیة، كما موضح أدناه.قسم في الصفحة الرئیخالل ھذا یمكنك تحدیث معلوماتك الشخصیة من 

https://www.ajman.ac.ae/en/
http://www.ajman.ac.ae/myau
https://sso.aust.ae/adfs/ls/?SAMLRequest=lZJPT8JAEMXvfopm7%2FQfCLKhJQRCYoIJQfDgxUy3U6lpd%2BvOFvn4bgvEHpTgtX3z3rzf7GR6LAvngJpyJSMWuD5zUAqV5vI9YrvtsvfApvHdhKAsKj6rzV5u8LNGMs6MCLWxY3MlqS5RP6M%2B5AJ3m1XE9sZUxD0vASlRu%2FBRgnRBuICeUGWpJFgr5iysUS7BtOGXGSLlQk2mEUOakVcQc5ZKC2zzI5ZBQcicx0XE3u4HIMRQjPrDsd9PMBmPQl%2F00yAZJ%2FcDkQVWRmsgyg%2F4M0hU46MkA9JELPRDv%2BcPe8FoG%2Fg8HPNB4A79h1fmvFywhA0WC0oSb0FErNaSK6CcuIQSiRvBn2dPK26VvNLKKKEKFp%2BxtXn6dgO4kGXxFY6NkUU18bohp8iw4ucrYdoysycyeDTOXJUV6JyaUngEYbq1wv%2F14l3neWGX3mDWsbu541WZ4KKxtp%2BbK34pna7tGihss60GSZXS5oTg133i07%2B%2FgMQXet2XHX8D&RelayState=8d563013-36a7-4ba4-b703-7eece9212043&SigAlg=http%3A%2F%2Fwww.w3.org%2F2001%2F04%2Fxmldsig-more%23rsa-sha256&Signature=RlH1d2R%2BkcAxkXsQag7X0rsoOed6UZ%2Fxoul42bqJd7EtqewrRpi2m6louIhL%2FnzjoHkFctEqGNR%2BOnsiFgLUrXZeqGvXVpnpACBfoYGUxiHauhyZyDRzBSXLa%2Bs1j3sMy3CrIJgVc6Lam1mXCJP94nP%2FOO1kizv%2FlALC1uBqpIF%2BmuUdkZe29aAsMuqGvxn%2BXWSLEFNtj1CESEVtL5Bz9f00%2B5Q9yXk7vlBSv2qXhrRchgpl9FlqgVvbS7Nw2ZOI9t7or1mE1yrjkMbfIAEJff2yhimEhvU57Z6eYrirN3yb3Ue2B0TSOVXUcZdnJfkbz7nrzz93XNU4PT8urUMQ0G4Qdm1HzQV6ixSrUjqu5Eg%2BRxpOJgKodq5nBgjPiRT5L6FyY3Z30AxhrO1hJZ7Ji6QIMzShSBkHYc%2Fm4vs%2Fc2zq%2B9n8vQDEdh8LkN59Fnf4ImZUezr891IwinrtWcDup51gcDj%2FNo1xDVtBdSX5kSPIelRZa7lKoDDmeYr2XgdHivJ5oGsMmVvRiJGZna6Ch5O%2BP5juHYYmJMcZcVLgWr7x9Hgp%2FVbXyfGQoc96NWrgeqXZTOL%2FQwtfT3YyEmsbNjWJHNLwJd3x9stS6wN4KsI5nLe0KhLZQbZxQ7qPa31iqWshY%2FyoIyUjtkH%2FWuYWq%2BuN0y7u%2BpC6A3xACvm7A9Y%3D
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 تتضمن المعلومات الشخصیة التي یمكنك تحدیثھا ما یلي:
 الحالة االجتماعیة، •
 االسم االول المفضل، •
 عنوان البرید اإللكتروني، تحریرإضافة /  •
 إضافة / تحریر عنوانك، و •
 جھة اتصال الطوارئ الخاصة بك تحریر /إضافة  •

 (Faculty Services)خدمات الكلیة  2.3 
مختلفة یمكن استخدامھا طوال الفصل الدراسي، وھذا  خصائصفي ھذا القسم، یمكنك الوصول إلى 

  یشمل ما یلي:
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 (Faculty Detail Schedule)الجدول التفصیلي  1.2.3

الذي ترغب في االطالع على جدولھ الزمني. ستتمكن  الفصل الدراسي، یمكنك اختیار الخاصیةفي ھذه 
التي تم تخصیصھا لك في الفصل الدراسي المحدد، إلى جانب تفاصیل مثل  المساقاتمن عرض قائمة 

وما إلى ذلك، كما موضح أدناه. باإلضافة إلى ذلك، یمكنك إضافة  المحاضراتعدد المسجلین وأوقات 
 حسب الحاجة. المكتبیةساعات الالمنھج و

 (Week at a Glance) أسبوع في لمحة 2.2.3

لمدة أسبوع محدد. یمكنك أیًضا التنقل  لمحاضراتك، یمكنك عرض الجدول الزمني الخاصیةفي ھذه 
  عبر أسابیع مختلفة، كما موضح أدناه:
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 (Assignment History) تاریخ التعیین 3.2.3

 الحالي الفصل الدراسيلك في  تعیینھاالمختلفة التي تم  المساقات، یمكنك عرض الخاصیةفي ھذه 
 كما موضح أدناه: ،السابقة الفصول الدراسیةو

 (Class Schedule) جدول المحاضرات 4.2.3

معین، كما  لفصل دراسيبناًء على معاییر مختلفة  المحاضرات، یمكنك عرض جدول الخاصیةفي ھذه 
  موضح أدناه:
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 (Course Catalogue) كتالوج المساقات 5.2.3

  لمدة محددة، كما موضح أدناه: المساقاتھنا، یمكنك عرض ملخص 

  

 وكتالوج المساقات؟ما الفرق بین جدول المحاضرات 
 والمستوى، ،المساق سمة ذلك في بما المساقات تفاصیل عرض خاصیة جدول المحاضرات لك تتیح

المساق  كتالوج خاصیة لك تتیح بینما. ذلك إلى وما ،المطروحة المختلفة والشعب المعتمدة، والساعات

 .المعتمدة الساعات ذلك في بما للمساق موجز ملخص عرض
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 (Syllabus Information) معلومات المنھج 6.2.3

، حسب الحاجة، عن طریق ملء الحقول المساقاتإضافة معلومات مناھج  الخاصیةتتیح لك ھذه 
 المخصصة، كما موضح أدناه:

 (Office Hours) الساعات المكتبیة 7.2.3

، وھو الوقت الذي یمكن للطالب االتصال بك خالل الفصل مساقلكل  المكتبیةساعات الیمكنك ھنا تحدید 
 الدراسي، كما موضح أدناه:
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 (Reports) التقاریر 8.2.3

، حیث یمكنك تصدیر gosAr، سیتم توجیھك إلى نظام تقاریر الخاصیةعلى ھذه  الضغطمن خالل 
إدخال  ورقة، المساق، تقریر الطالب المسجلین في للمحاضرتقاریر مھمة مثل: تقریر الجدول الزمني 

، إلخ. إذا كنت بحاجة إلى أي مساعدة في الوصول إلى التقاریر، یرجى الدرجات، تقریر الدرجات
 .بخدمة الدعم الفنياالتصال 

 (Advising Student Profile) اإلرشاد ملف طالب 9.2.3

، والتخطیط والتعلیقات، المعدل التراكمي، وطالبك، یمكنك التحقق من معلومات الخاصیةمن خالل ھذه 
 ً  تغییر تخصصھ). في طالبك، والدرجات، وتقییم الدرجة (في حالة رغبة مسبقا

  

 ، یمكنك:اإلرشاد عند الضغط على ملف الطالبمالحظة: 
 طالبًا لكل برید إلكتروني. 70أرسل بریدًا إلكترونیًا إلى جمیع طالبك، طالما أنھم أقل من  -1

(الذین لم یتخرجوا بعد) من خالل تحدید نوع الطالب على  ینالحالی طالب اإلرشادقم بالتصفیة لعرض  -2
 ، كما موضح أدناه:Regularكـأو حالة الطالب   Continuingأنھ

 

https://argos.ajman.ac.ae/index.html
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 (Grade Entry) إدخال الدرجات 10.2.3

خالل الفصل الدراسي.  مساق، یمكنك إدخال وعرض درجات طالبك في كل الخاصیةمن خالل ھذه 
 .الخاص بھا دلیلال، یرجى الرجوع إلى الخاصیةلمعرفة المزید حول ھذه 

 (Class List) قائمة الشعبة 11.2.3

معین، كما موضح  فصل دراسيالمخصصة لك في  المساقات، یمكنك عرض قائمة الخاصیةفي ھذه 
 أدناه:

 على األعمدة التالیة سیوفر لك تفاصیل مختلفة: الضغط
: إذا قمت بالضغط علیھ، فستتمكن من عرض قائمة الطالب المسجلین (Subject)الموضوع  •

 .Excelوقائمة االنتظار وتصدیر القائمة إلى 
، فستتمكن من عرض التفاصیل بالضغط علیھا: إذا قمت  (Course Title)المساقعنوان  •

والوصف والمنھج والسمات والتقیید وما إلى  المساقبشكل عام، مثل كتالوج  بالمساقالمتعلقة 
 ذلك.

 الشعبة، فستتمكن من عرض التفاصیل المتعلقة ببالضغط علیھا: إذا قمت )CRNالشعبة ( •
 ، وما إلى ذلك.المحاضراتوأوقات  ،عدد التسجیلتفاصیل الصف، و المحددة، مثل

نود التنویھ بأنھ یمكنك، من خالل ھذه الخاصیة، إرسال برید الكتروني لجمیع الطالب في شعبة معینة 
 من خالل أیقونة البرید االلكتروني.

 (Track Students Attendance) تتبع حضور الطالب 12.2.3

 /المساقعن طریق تحدید  شعبةو مساق، یمكنك تتبع حضور الطالب في كل الخاصیةمن خالل ھذه 
 .الخاص بھا دلیلال، یرجى الرجوع إلى الخاصیة. لمعرفة المزید حول ھذه الشعبة
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