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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 یمنع  تكنولوجیا المعلومات في جامعة عجمان، ً كلیا منعا

   .دون موافقتھا بأي شكل من األشكال
  

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

الدلیل؟ 1.1  كیف تستخدم ھذا 

. یرجى Bannerھذا الدلیل مكتوب لطالب جامعة عجمان لمساعدتھم على االستفادة القصوى من نظام 
 التي ترید استخدامھا. بالخصائصالمتعلقة  األبوابقراءة 

 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 على  ،MyAU، ثم الضغط على موقع جامعة عجمانمن خالل  Bannerیمكنك الوصول إلى نظام 

Banner (SIS). .یمكنك تسجیل الدخول للنظام باستخدام رقمك الجامعي ورمز المرور 

 Bannerخصائص نظام  .3
ضمن فئتین معروضتین في الصفحة الرئیسیة: فئة المعلومات  النظامالموجودة في  الخصائصتندرج 

 وفئة الطالب  ،حیث یمكنك تحدیث معلوماتك الشخصیة، (Personal Information) الشخصیة
(Student) ، األخرى. الخصائصحیث یمكنك الوصول إلى جمیع 

لمعلومات الشخصیة 1.3  تحدیث ا

یمكنك تحدیث معلوماتك الشخصیة من قسم المعلومات الشخصیة في الصفحة الرئیسیة، كما موضح 
  :أدناه

 

https://www.ajman.ac.ae/en/
https://www.ajman.ac.ae/en/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 /  •
 عنوانك، و تحریرإضافة /  •
 جھة اتصال الطوارئ الخاصة بك تحریرإضافة /  •

 ملف الطالب 2.3

والمعلومات العامة ومعلومات  السیرة الذاتیةملف الطالب ھو جزء من فئة الطالب ویتضمن: معلومات 
المسجلة وتفاصیل  المساقاتوتفاصیل  المعدلالدراسیة والساعات و الخطة والمرشد األكادیميالتخرج 
 أخرى.

 

 

 

األساسي ھو الرقم الذي ستتلقى فیھ اإلخطارات الرسمیة من  الھاتف المحمولرقم  مالحظة:
القبول الجامعة. إذا كنت ترغب في تحدیث رقم الھاتف المحمول ھذا، یرجى التواصل مع مكتب 

 التسجیل.و
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 في الالئحة الیمنى، یمكنك عرض ما یلي:

 السجل التاریخي للتسجیل 1.2.3

  ، كما موضح أدناه:السابقةفي الفصول الدراسیة ستتمكن من عرض تاریخ تسجیلك  ،في ھذا القسم
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 التسجیل والتخطیط 2.2.3

 الشعبالتخطیط المسبق)، وتصفح  خاصیةفي ھذا القسم، ستتمكن من إنشاء خطتك للفصل التالي (
 یل المساقات.وتسج

 .ھناالدلیل الخاص بھا  راجعلمعرفة كیفیة استخدام خاصیة التخطیط المسبق، 

وعرض معلومات  ،وإسقاطھا ،المساقات تسجیلو ،الدراسیةلمعرفة كیفیة التصفح بحثًا عن الفصول 
 .المساقاتلخاصة بك، راجع دلیل تسجیل التسجیل ا

 عرض الدرجات 3.2.3

، كما موضح وعرض درجاتك وفقًا لذلك الفصل الدراسيبمجرد إصدار الدرجات، ستتمكن من تحدید 
  أدناه:

https://www.ajman.ac.ae/upload/files/Plan_Ahead_-_Student_Manual_-_AR1.pdf
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 سجالت الطالب 3.3

 في ھذا القسم ستمكن من القیام بما یلي:

 اإلیقاف \عرض حاالت التعلیق 1.3.3

تفاصیلھ  یتم عرضأي حاالت تعلیق قد تؤثر على تقدم التسجیل الخاص بك وسسیسمح لك ھذا بعرض 
 مثل سبب التعلیق والعملیة التي یؤثر علیھا، كما موضح أدناه.

 عرض معلومات الطالب 2.3.3

 .المسجل بھستتمكن من عرض معلوماتك والبرنامج الحالي 
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 تقییم الشھادة 3.3.3

،  (Generate New Evaluation) إنشاء تقییم جدید الضغط علىیمكنك تقییم شھادتك من خالل 
 ، كما موضح أدناه: والفصل الدراسيثم تحدید البرنامج 
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 جدول المحاضرات 4.3.3

  معین، كما موضح أدناه: لفصل دراسيبناًء على معاییر مختلفة  المحاضراتستتمكن من عرض جدول 
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 كاتالوج المساقات 5.3.3

 ملخص عن المساقات المطروحة في فصل دراسي محدد، كما موضح أدناه:یمكنك عرض 

 عرض درجات االختبار 6.3.3

  ، كما موضح أدناه:ھنا TOEFLو IELTSستتمكن من عرض درجاتك في 

 متابعة الحضور 4.3

 المساقالمسجلة، كما موضح أدناه، من خالل تحدید  للمساقاتحضورك  متابعة، یمكنك الخاصیةفي ھذه 
 موضحة.الومراجعة تفاصیل الحضور 
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حساب الطالب  5.3  

 ملخصات مختلفة لسجل الدفع الخاص بك، كما موضح أدناه، وتتضمن: الخاصیةتوفر لك ھذه 

 : مراجعة الرسوم والمدفوعات الملخصة لحسابك. (Account Summary)ملخص الحساب -1
  الخاصة بك من خنا، كما موضح أدناه: باإلضافة إلى ذلك، یمكنك عرض األقساط
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: مراجعة الرسوم  (Account Summary by Period)الفترةملخص الحساب حسب  -2
 والمدفوعات الملخصة لحسابك حسب فترة التسجیل في المعونة المالیة.

: سرد الرسوم واالعتمادات على حسابك، بدًءا  (Account Information)معلومات الحساب -3
 من األحدث.

: مراجعة  (Account Summary by Term)ملخص الحساب حسب الفصل الدراسي -4
 الرسوم والمدفوعات الملخصة لحسابك حسب الفصل الدراسي.

: سیسمح لك ھذا بعرض أي حاالت تعلیق قد تؤثر على تقدم  (View Holds)عرض التعلیق -5
 .یؤثر علیھا التسجیل الخاص بك وسیتم عرض تفاصیلھ مثل سبب التعلیق والعملیة التي

: مراجعة المعامالت  (Account Detail for Term)تفاصیل الحساب للفصل الدراسي -6
التفصیلیة في حسابك، بما في ذلك إجمالیات الرصید الحالي والمستقبلي للفصل الدراسي المحدد 

 .والفصول األخرى

 

 

مبلغ المال في حسابك. إذا كان   (Account Balance)یمثل "رصید الحساب" مالحظة:
، إذا كان المبلغ ولكندرھم)، فھذا ھو المبلغ الذي یتعین علیك دفعھ.  3000المبلغ موجبًا (أي: 

فسیتم خصم ھذا المبلغ من رصیدك المستقبلي ولن تضطر إلى دفع  درھم) ، -500سالبًا (أي: 
 في الوقت الحالي. مبلغأي 
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لدفع االلكتروني 6.3  ا

كل فصل دراسي، سواء كنت في الحرم في إلكترونیًا الدراسیة دفع رسومك  الخاصیةیح لك ھذه تت
  .الدفع االلكترونيدلیل ال، یرجى مراجعة ھذه الخاصیةالجامعي أو خارجھ. لمعرفة المزید عن 

 برید الطالب االلكتروني 7.3

) من خالل ھذه 20xxxxxxx@aust.aeاإللكتروني للطالب الخاص بك (یمكنك الوصول إلى البرید 
 .ھذا الرابط، أو عن طریق الخاصیة

تقاریر 8.3  ال

 تتیح لك ھذه المیزة عرض وتنزیل تقاریر مختلفة بما في ذلك:

  (Timetable) الجدول الزمني -1

  (Transcript) رسمي)كشف الدرجات (غیر  -2

  (Registration Invoice) فاتورة التسجیل (الفاتورة الضریبیة) -3

  (Study Plan) الخطة الدراسیة -4

  (Exam Timetable) جدول االمتحانات -5

  (Registration Invoice for All Terms) فاتورة التسجیل لجمیع الشروط -6

https://outlook.com/aust.ae


15 
 
 

  (Amount Due)عرض المبلغ المستحق -7

 

 

 

  

 فقد ال تتمكن من عرض بعض التقاریر، كما موضح أدناه:إذا كان لدیك أي تعلیق،  مالحظة:
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