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 التسجیل في المقرراتالوصول إلى خاصیة  .1
 ، یرجى اتباع الخطوات التالیة:Bannerفي برنامج  التسجیللخاصیة ل وللوص

 .Bannerقم بتسجیل الدخول على برنامج  -1
 ، كما موضح أدناه:Faculty Services زر في الصفحة الرئیسیة، اضغط على -2

 ، كما موضح أدناه:Profile  Advising Studentزر علىاضغط  -3

https://sso.aust.ae/adfs/ls/?SAMLRequest=lZJBb4JAEIXv%2FRVk74Ig1boRjNGYNLGJsdpDL82wDJUGdunOYv35XVBTDq2x19mZ9%2BZ9s5PpsSycA2rKlYyY7%2FaZg1KoNJfvEdttl70HNo3vJgRlUfFZbfZyg581knFmRKiNHZsrSXWJ%2Bhn1IRe426witjemIu55CUiJ2oWPEqQLwgX0hCpLJcFKMWdhhXIJpjW%2FzBApF2oyTTOkGXkFMWeptMDWP2IZFITMeVxE7G2EiT%2BEcATZAOAhwDS5H2VJmCThyBZB2DZaA1F%2BwJ9BohofJRmQJmJB3x%2F3%2FKDnD7f9IQ%2FH3L93B%2F3glTkvFyxBg8WCksRbEBGrteQKKCcuoUTiRvDn2dOK205eaWWUUAWLz9haP327AFzIsvgKx0bIopp4XZOTZVDx85UwbZnZExk8Gmeuygp0Tk0oPIIw3VjB%2F3LxrvK8sEtvMOvI3ZzxapvgopG25eaKX0qna7sGCptsq0FSpbQ5Ifh1n%2Fj09heQ%2BEKv%2B7Pjbw%3D%3D&RelayState=50855f76-fcba-4760-b151-b7859b3b8a57&SigAlg=http%3A%2F%2Fwww.w3.org%2F2001%2F04%2Fxmldsig-more%23rsa-sha256&Signature=irj0GDAhwMA%2FjgejSf61TQlsM%2BKT%2Bp79ElUEyoiqJVjchIgTW68bVuNKHbouHzKKS5KzAM7GKnqi2ZNSfi9fsjTG263e2sMvcCk3tVpdcjTMq5tK3JEGclz2X%2B70KDQ6Wol3NWtBZ3SHnX%2Fl4GdNP%2ByoY7lBj6del1iLkkMbUEi5cQ%2FhADUQttcrmqvAFrCvbNy6EdYna144goD1chWY0vQSJyNbfu%2FyAam0kXlzeRLyvjZZwrHXu8PeIGbYKGVUt6usgIxPseMshd%2F1wjNkHD1Tg2na%2FuACHzcQ8Mbsqt8OvpuzNzElyJBzJ9yjSsRsCzzA4yh2rzSTt06Yq6GRE7xcW4uUzU8%2Bog%2B8fwmJnQtEJ79IP1ld3cRNaR5I4GLIDaN5dBIgzkZbnZJkRPdNHrLz8VQ4LnjMElMfvaW358Pk07zFQI%2FwSzv34lRn2rbflo4YHd6pQfoPmHIFHKKMzQ0mu8qI2oAN8Vu5YfkqnAwWUlUexoB6dZgYHmrgYDknMCwP4Jo8SY%2FmCxnYWsI9AcsNRoV5bAjlOJXtlobF4MaE3mYSCUzYQlnz%2FmFCyyK9FH3Y6%2Fkep7P8U8A5rU7k0cO0FGa6%2BRFM%2FC0lwgsA83bOf%2FuZK4RyS1MtiTxgbigGtACCqlC%2Fy3w7dBvmo71zyBUzy9CobImoLkLUt5mRpU0%3D
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  ابحث عن الطالب المراد ارشاده، باتباع الخطوات التالیة: -4
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، اضغط على زر "التسجیل والتخطیط"، المتواجد على الجھة الیمنى من الطالب من خالل ملف -5
سیتم فتح صفحة جدیدة على متصفح االنترنت تلقائیاً، بمجرد الضغط  الصفحة، كما موضح أدناه.

 على ھذا الزر.
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  "، كما موضح أدناه:التسجیل في المقرراتاضغط على زر " -6

  اختر دورك كمرشد أكادیمي أو كعضو ھیئة تدریس ومرشد أكادیمي، كما موضح أدناه: -7

وأدخل الرقم الجامعي مرتین، في حقل الرقم الجامعي وفي حقل كلمة ، الفصل الدراسياختر  -8
 :، كما موضح أدناهمتابعة اضغط على زرثم  المرور،

. الدراسیة إذا لم یكن ھناك تعلیق على النظامیمكنك فقط تسجیل الطالب في الفصول مالحظة: 
 .من ملف الطالب مراجعة ذلكیمكنك 
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 . تسجیل المساقات2
 القادم، قم باتباع الخطوات التالیة: لتسجیل المساقات للفصل الدراسي

 التي ترغب في التسجیل فیھا، كما موضح أدناه: المساقاتتصفح 

 التي یمكنك التسجیل فیھا بناًء على خطتك الدراسیة: المساقاتھناك نوعان من 

  عملیة مرتبطةو نظریة مع محاضرات مساقات -2فقط أو  نظریة محاضرات مساقات تحتوي على -1
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 ؟للطالبكیف تتأكد من أن المساق مناسب 
 
 أو االختیاریة(university obligatory) في حال تسجیل المساقات الجامعیة اإللزامیة  -1

(university elective):تأكد من اسم المساق، كما موضح أدناه ، 
 المساق مخصص لـ: اسم المساق یحتوي على:

ENG یزیةالتخصصات التي تدرس في اللغة االنجل 
ARABIC التخصصات التي تدرس في اللغة العربیة 

MEDICINE كلیة الطب 
 ، اتبع ما یلي:اإلحصاءولكن، لمساق 

 المساق مخصص لـ: اسم المساق یحتوي على:
ENG التخصصات التي تدرس في اللغة االنجلیزیة 
ARB التخصصات التي تدرس في اللغة العربیة 

SCIENCE  كلیة القانون، كلیة جمیع الكلیات ماعدا
 اإلعالم، وكلیة االنسانیات العلوم.

SCIENCE/MEDICINE كلیة الطب 
ART  التخصصات التالیة: بكالوریوس التصمیم

الداخلي، بكالوریوس المحاسبة، بكالوریوس 
التمویل، بكالوریوس نظم المعلومات (إدارة 
المشاریع وإدارة المشاریع االلكترونیة)، 

، اإلدارةق، بكالوریوس بكالوریوس التسوی
تدریس اللغة بكالوریوس التربیة في 

 اإلنجلیزیة كلغة أجنبیة
مخصصة للطالبات،  Fتأكد من الشعبة، كما موضح أدناه. الشعب التي تحتوي على حرف  -2

 فھي مخصصة للطالب الذكور. Mأما الشعب التي تحتوي على حرف 
 
 

، تحقق من قائمة المساقاتإذا كنت تواجھ أي مشاكل أو تتلقى أي أخطاء أثناء تسجیل مالحظة: 
من ھذا الدلیل. بعد ذلك، إذا كنت ال تزال بحاجة إلى مساعد أثناء  5الباب األخطاء المتاحة في 

خدمة الدعم تسجیل، فیرجى التواصل مع مساعدي المختبر في الحرم الجامعي أو التواصل مع ال
 .للمشكلةوإرفاق لقطة شاشة  helpdesk@ajman.ac.aeعلى الفني 
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 تسجیل مساقات ذات محاضرات نظریة فقط 1.2

 الختیار لشعبة:، كما موضح أدناه، عرض الشعباختر المساق الذي تود تسجیلھ واضغط على زر  -1

  المناسب، كما موضح أدناه: اختر شعبة بناًء على العنوان، نوع الشعبة والتوقیت -2

 ، كما موضح أدناه:العودة إلى التخطیطاتللتسجیل في مساقات أخرى، قم بالضغط على زر  -3

محاضرات  تحتوي علىالتي ترغب في تسجیلھا و المساقاتلجمیع  3إلى  1كرر الخطوات من  -4
 فقط.نظریة 
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 زراضغط على من قسم الملخص ثم  المساقات المسجلة، فراجع المساقاتإذا قمت بإضافة جمیع  -5
ات ذات المحاضر المساقات، إذا كنت ال تزال ترغب في التسجیل في ولكن، كما موضح أدناه. تنفیذ

  ، فتخط ھذه الخطوة وانتقل إلى القسم التالي من ھذا الدلیل.)المرتبطة( النظریة والعملیة

 

  

 بالمساقاتالتي قمت بإضافتھا، سیتغیر عمود الحالة الخاص  المساقاتبمجرد إرسال مالحظة: 
 من "معلق" (كما ھو موضح سابقًا) إلى "مسجل" كما ھو موضح أدناه:
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(المرتبطة) 2.2 لنظریة والعملیة  المحاضرات ا  تسجیل المساقات ذات 

 .عرض الشعبذي تود تسجیلھ ثم اضغط على زر اختر المساق ال -1

سیظھر المساق كـ"مرتبط"، كما موضح أدناه. اختر المحاضرة النظریة للشعبة المناسبة لك، ثم  -2
  .عرض المرتبطاضغط على زر 

إضافة ستتمكن من عرض المحاضرة العملیة المرتبطة في المحاضرة النظریة. اضغط على زر  -3
 أدناه:، كما موضح الكل

محاضرات  تحتوي علىالتي ترغب في تسجیلھا و المساقاتلجمیع  3إلى  1كرر الخطوات من  -4
 فقط.نظریة وعملیة مرتبطة 

 اضغط على زرمن قسم الملخص ثم  المساقات المسجلة، فراجع المساقاتإذا قمت بإضافة جمیع  -5
  :، كما موضح أدناهتنفیذ
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 عرض معلومات التسجیل .3
 ، یرجى اتباع الخطوات التالیة:بالطالبالخاصة  معلومات التسجیللعرض 

 في ھذا الدلیل. 1الباب األولى من  الخمساتبع الخطوات  -1

 ، كما موضح أدناه:التسجیلعرض معلومات  على خیار اضغط -2

البرید ارسالھ إلى وعرض تفاصیل الجدول و الفصل الدراسيفي ھذه الصفحة ستتمكن من اختیار  -3
 :كما موضح أدناهتھ، اإللكتروني و / أو طباع
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 . سحب المساقات4
 لسحب المساقات، یرجى اتباع الخطوات التالیة:

 .في ھذا الدلیل 1الباب  المذكورة فياتبع الخطوات  -1

 .المتابعةاختر الفصل الدراسي الذي تود التسجیل بھ ثم اضغط على زر  -2

في قسم الملخص، ستتمكن من عرض جمیع المساقات المسجلة. اختر المساق الذي تود سحبھ، ومن  -3
 ، كما موضح أدناه:التنفیذ، ثم اضغط على زر Web Dropعمود اإلجراء، اختر 

  بمجرد سحب المساق، ستتمكن من عرضا في قسم الملخص كما موضح أدناه:

 مالحظات: 
ساعات مسجلة وترغب في سحب مساق، یجب علیك إضافة مساق ثم سحب  9إن كان لدیك  -1

 للفصلین الدراسیین 9علما بأن الحد األدنى للساعات المعتمدة للتسجیل ھو المساق اآلخر. 
 .يالصیف الدراسي فصللساعات معتمدة ل 0و يوالربیع يالخریف

سي الخریفي أو الربیعي، یرجى مراجعة إن أردت سحب جمیع المساقات في الفصل الدرا -2
 مكتب القبول والتسجیل.
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 . قائمة األخطاء الخاصة في التسجیل5
 التفسیر والعمل المطلوب رسالة الخطأ

You Don’t Qualify to 
register this section 
according to your 

earned hours 

السنة الدراسیة للطالب ال توافق السنة التي من المفروض أن 
 یأخذ ھذا المساق بھا

Class Restrictions 

إن مستوى الطالب الدراسي یمنعھ من التسجیل في الشعبة. 
على سبیل المثال، الطالب/ة في السنة الثانیة علماً بأن المساق 

خطة الدراسیة، وعلیھ لن یعتبر مستوى السنة الثالثة وفقًا لل
 یسمح لھ النظام بتسجیل في الشعبة.

في حالة عدم صحة ذلك، یجب على عمید الكلیة المعنیة 
االتصال بالتسجیل لمراجعة الخطة الدراسیة وتعیین اإلعداد 

 الصحیح.
CRN xxxx Couldn’t be 

added the required 
number of 

courses/credits for the 
related area has been 

exceeded 

لقد اخذ الطالب الحد االقصى من عدد الساعات المطلوبة 
 فلذلك ال یستطیع ان یأخذ المزید

Level Restrictions 

الشعبة لیست لنوع الشھادة التي یدرسھا الطالب. على سبیل 
المثال، یكون الطالب في برنامج البكالوریوس، في حین 

لماجستیر، فإن النظام لن تقتصر الشعبة على برامج المستوى ا
 یسمح للطالب/ة بتسجیل الشعبة.

في حالة عدم صحة ذلك، یرجى االتصال بمنسق الجدول في 
 الكلیة لتصحیح مستوى الصحیح الشعبة.

Degree Restrictions 

الشعبة لیست للدرجة العلمیة للطالب، على سبیل المثال، إذا 
البكالوریوس، في حین كان الطالب في كلیة اإلدارة ببرنامج 

ان الشعبة مقتصرة على طالب البكالوریوس في التربیة، فإن 
 النظام لن یسمح لھ بتسجیل الشعبة.

في حالة عدم صحة ذلك، یرجى االتصال بمنسق الجدول في 
 الكلیة.

Program Restrictions 

الشعبة لیست لبرنامج الطالب، على سبیل المثال، إذا كان 
رنامج الھندسة الكھربائیة، في حین ان الطالب مسجل في ب

الشعبة مقتصرة لبرنامج الھندسة الطبیة، فإن النظام لن یسمح 
 للطالب بالتسجیل في الشعبة.

في حالة عدم صحة ذلك، یرجى االتصال بمنسق الجدول في 
 الكلیة.

College Restrictions  الشعبة لیست لكلیة الطالب، أو مقتصرة لكلیات محددة. على
یل المثال، إذا كان الطالب في كلیة طب االسنان، في حین سب
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أن الشعبة مقتصرة لكلیة القانون فقط، فإن النظام لن یسمح 
 للطالب بالتسجیل في الشعبة.

في حالة عدم صحة ذلك، یرجى االتصال بمنسق الجدول في 
 الكلیة.

Student Attribute 
Restrictions 

خر. على سبیل المثال، محاولة الطالب تسجیل شعبة لجنس آ
 تسجیل الطالب لشعبة مقتصرة للطالبات.

في حالة عدم صحة ذلك، یرجى االتصال بمنسق الجدول في 
 الكلیة.

Course section requires 
other citizenship 

محاولة الطالب في التسجیل في شعبة مقتصرة على لغة 
 محددة في حین انھ یجب علیھ تسجیلھا في لغة أخرى وفقا
 لجنسیتھ. على سبیل المثال، محاولة الطالب لتسجیل مساق

)IT Fundamental باللغة العربیة وھو بریطاني أو (
أن الشعبة مقتصرة للمتحدثین باللغة  بینما إیراني الجنسیة

 العربیة.
في حال عدم صحة جنسیة الطالب، یرجى من الطالب 

كانت اعدادات  التواصل مع قسم القبول والتسجیل، لكن اذا
الشعبة غیر صحیحة یجب من الطالب الغیر ناطقین باللغة 

 العربیة التواصل بمنسق الجداول.

Field of Study 
Restrictions 

 تخصص الطالب یمنعھ من التسجیل في الشعبة.
في حالة عدم صحة ذلك، یرجى االتصال بمنسق الجدول في 

 حیح للشعبة.الكلیة للتحقق من الشعبة وتعیین التخصص الص
Linked Course 

Required (Lecture) .یجب على الطالب التسجیل في الشعبة النظریة 

Linked Course 
Required (Tutorial)  العملیات التجریبیةشعبة یجب على الطالب التسجیل في. 

Linked Course 
Required (Practical) .یجب على الطالب التسجیل في الشعبة العملیة 

Prerequisite and test 
Score Error 

 المساق. على الطالب انھاء المتطلبات السابقة لھذا
في حال انھاء الطالب لھذه المتطلبات السابقة، یرجى التواصل 

 مع مكتب القبول والتسجیل.
Maximum Hours 

Exceeded .توجھ لمكتب القبول والتسجیل لتحدیث البیانات 

There are no projected 
courses available for 

the student  الرجاء التواصل مع مكتب القبول والتسجیل لتحدیث قائمة
 Limited courses, one or المساقات المتاحة للطالب.

two courses listed only. 
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Administration staff are 
reviewing your 

registration record at 
this time please try 

again later 

أحد موظفي التسجیل یقوم بمراجعة سجل الطالب. الرجاء 
دقائق الى حین تحدیث بیانات الطالب،  10- 5االنتظار لــمدة 

 وإعادة المحاولة مرة أخرى.
إذا كان الطالب ال یزال یواجھ نفس الرسالة، یرجى التواصل 

 مع مكتب القبول والتسجیل.

Course section related 
to other 

gender/citizenship 

الطالب یحاول التسجیل في شعبة مطروحة لجنس آخر. على 
سبیل المثال، إذا كان الطالب یحاول التسجیل في شعبة 

الطالبات والعكس صحیح، (وللتأكد سیرى الطالب بالقرب من 
إلى اإلناث وحرف  F) یشیر حرف Fاو Mالشعبة إما حرف (

M .(إلى الذكور 
Registration hours 

cannot be less than the 
required minimum 

hours 

ساعات وقام  9اذ كان الحد األدنى للساعات المطلوبة للطالب 
ساعات بالفعل، فإنھ ال یستطیع حذف أي  9الطالب بتسجیل 

مساق حتى یقوم الطالب بتسجیل مساق آخر. ولذلك، فعلیھ 
 اختیار مساق آخر، من ثم حذف المساق الذي یرید سحبھ.

Time Conflict with CRN  .ھناك تضارب بین الجدول الدراسي والشعب المختارة
 الرجاء اختیار شعبة أخرى.

When clicking on view 
section and it does not 

show anything 

 ھذا المساق غیر نشط ال یمكن للطالب التسجیل فیھ.
 یرجى التواصل مع منسق الجداول.

The student can't see 
any of his major 

courses 

یتم تحدیث المساقات المطروحة لكلیة الطالب. الرجاء 
 دقیقة. 15االنتظار لمدة 

إذا لم تظھر المساقات، الرجاء التواصل مع مكتب القبول 
 والتسجیل.

The Student can't see 
some of his/her major 

courses 

 تحقق مما یلي:
الدراسي الحالي المساقات المطروحة في الفصل  •

والمتاحة في خطة الطالب الدراسیة مع نفس رقم 
 المساق.

 انتھاء الطالب من جمیع المتطلبات السابقة للمساقات. •

You cannot see offered 
course(s) in your major. 

ربما أنھى الطالب ھذا المساق في الفصول الدراسیة السابقة. 
في حال رغبة الطالب إعادة المساق، فعلیھ تقدیم طلب 

، وعند ORSللحصول على استثناء من خالل نظام الـ
الموافقة على الطلب سیتلقى الطالب إشعار عن طریق البرید 

 االلكتروني ومن ثم سیظھر المساق لدیھ.
You cannot register 
courses by yourself 

إذا كان الطالب منذر أكادیمیاً. على الطالب التواصل مع 
 المرشد األكادیمي للكلیة لسیر عملیة التسجیل.

Person is not a student 
الطالب لدیھ حالة تعلیق، بسبب انذار، المالیة، أو تعلیق 
مرشد التسجیل. إذا كان لدیھ انذار أكادیمي، فعلیھ االتصال بال

 في كلیتھ.
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إذا لم یكن لدى الطالب تحذیر، یرجى االتصال بمكتب القبول 
 والتسجیل للتأكد من أنھ لیس لدیھا أي حالة تعلیق أخرى.

 

Not showing web drop 
selection 

لدى الطالب انذار ویجب علیھ إعادة المساق. بناَء على ذلك، 
 ال یمكن للطالب حذف المساق اال عن طریق المرشد

 األكادیمي.

Student Status Prevent 
Registration 

الرجاء التواصل مع مكتب القبول والتسجیل لمراجعة حالھ 
الطالب وتحدیثھا، وفي حال وجود مبلغ مستحق، الرجاء 

التواصل مع المالیة، وفي حال وجود انذار أكادیمي، الرجاء 
یر التواصل مع المرشد األكادیمي إلكمال عملیة التسجیل. غ

ذلك، الرجاء التواصل مع مكتب القبول والتسجیل للتحقق من 
 التعلیق في السجل الدراسي للطالب.

When student is trying 
to go to the projection 

and he sees this 
message: “You have 
holds which prevent 

registration” 

 لدى الطالب تعلیق في التسجیل أو في المالیة.
لطالب التواصل مع القسم المعني لتزویده بالمعلومات على ا

 الالزمة لفتح التسجیل.

you are not eligible to 
register even though 

the student did pay the 
4000 dhs 

الرجاء التواصل مع مكتب القبول والتسجیل لتعیین الخطة 
 الدراسیة وبرنامج الطالب.

 رسائل عن أخطاء أخرى
Authentication Error  الرجاء اغالق المتصفح ومسح ذاكرة التخزین المؤقتة قبل

 إعادة المحاولة.

Error 500 internal 
server error 

الرجاء مسح ذاكرة التخزین المؤقتة. إذا لم تحل المشكلة، 
الرجاء التواصل مع مكتب تكنولوجیا المعلومات أو قم بإرسال 

، أو قم  helpdesk@ajman.ac.aeبرید إلكتروني إلى 
بسؤال أحد موظفي دعم مكتب تكنولوجیا المعلومات في 

مختبرات الحاسوب، أو التوجھ الى مكتب تكنولوجیا 
 .Aفي الطابق األرضي بلوك  2المعلومات في مبنى الجرف 

Invalid Student 
Password 

مستجد فعلیھ االنتظار لما یقارب الساعتین  إذا كان الطالب
. إذا لم تحل المشكلة، Bannerلتفعیل حسابھ في نظام 

الرجاء التواصل مع مكتب تكنولوجیا المعلومات أو قم بإرسال 
، أو قم  helpdesk@ajman.ac.aeبرید إلكتروني إلى 

مكتب تكنولوجیا المعلومات في  بسؤال أحد موظفي دعم
مختبرات الحاسوب، أو التوجھ الى مكتب تكنولوجیا 

 .Aفي الطابق األرضي بلوك  2المعلومات في مبنى الجرف 

mailto:helpdesk@ajman.ac.ae
mailto:helpdesk@ajman.ac.ae
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mysis.ajman.ac.ae 
error: 

Your account has been 
disabled 

، Bannerفي حال وجود عطل في حساب الطالب في نظام 
الرجاء التواصل عن طریق البرید االلكتروني 

helpdesk@ajman.ac.ae  .لتفعیل الحساب 

Error in signing in to 
banner "Authentication 

Error" 

الرجاء ارسال برید الكتروني لـ 
helpdesk@ajman.ac.ae   مع الرقم الجامعي وأخذ

 من الشاشة للمشكلة. لقطة
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