
 

 

 في نظام الواحة للمقررات االلكتروني التسجيل

Process for Online Class Registration Banner- OASIS  
 

 " Studentضغط على قائمة "إبعد عملية الدخول  .1

 After you login click on “Student” menu  

 "Registrationاضغط على قائمة " .2

 Then click on “Registration” menu 

 "Look Up Classes" اضغط على .3

 Click on “Look Up Classes” 

 

 ”Submit“ثم اضغط على   قم ابختيار الفصل الذي ترغب بالتسجيل فيه .4

 Select the term in which you want to register your classes  

 ”Course Search“ومن ثم اضغط على  فيهترغب بالتسجيل  الذي بتحديد المقررقم  .5

 Select the appropriate subject then click on “Course Search” 

 

. ،5في الخطوة  مسبقاوالخاصة بالمقر الذي تم اختياره  والمتاحة )التي لم يكتمل العدد بها( المطروحة بالموادستظهر قائمة  .6

 مادة التي ترغب بتسجيلهاالمحاذي لل ”View Sections“اضغط على زر 

 A list of all offered and available courses will appear (Courses that still open). Click 

on “View Sections” of the course that you want to enroll yourself in 

 

 (SDأو   CR) بنات WBقم باختيار بنينالشعبة المناسبة لك من حيث الموعد/الوقت والمدرس والمقر ) باختيارقم  .7

 Select the Class Number (CRN) where appropriate in terms of day/time, instructor 

and campus (for Male select WB, for Female select (CR or SD) 

 

 اذا لم تتم عملية التسجيل قم بالنظر إلى اسفل الشاشة لمعرفة لماذا تعذر تسجيل الشعبة  ."Registerقم بالضغط على " .8

 Click on “Register”. If you failed to register the selected class look at the comments 

below the screen to know why the class was not registered.  

 8 - 4من " وأعد الخطوات New Search"إلضافة مادة أخرى قم بالضغط على  .9

 To add another course, click on “New Search” and repeat steps 4 to 8 until you 

complete all other subjects. 

 أنواع األخطاء األكاديمية التي تمنعم من التسجيل

 Prerequisite and Test Score Error: الطالب لم ينهي بنجاح المتطلب السابق للتمكن من تسجيل المادة 

 Campus Restrictions:  الطالب يحاول تسجيل مادة تطرح في مقر ليس مخصص له )في حالة التسجيل في مقر الذكور

 او العكس(

 Program Restrictions:   الطالب يحاول تسجيل مادة ليست من ضمن خططته )في حالة تسجيل مادة من ضمن المسار

 العربي والطالب محدد له في النظام المسار اإلنجليزي أو العكس(

 


