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 االستعداد للتسجيل: 

: عىل نظام الخدمة الذاتية )البانر( من خالل الرابط  الدخول .1    رابط البانر التالي

 . (Registration)عىل قائمة   ثم ،(Student Registration) الضغط عىل .2

 

 

والضغط عىل  بالفصل الدراسي المطلو  واختيار  (Prepare for Registration) اضغط عىل .3

(Continue) . 

 

https://eis.ccq.edu.qa/authenticationendpoint/login.do?Name=PreLoginRequestProcessor&commonAuthCallerPath=%252Fcas%252Flogin&forceAuth=false&passiveAuth=false&service=https%3A%2F%2Fbsso.ccq.edu.qa%3A443%2Fssomanager%2Fc%2FSSB&tenantDomain=carbon.super&sessionDataKey=c5160ca3-83da-4ae7-b562-263d0a239137&relyingParty=PROD-SSOManager&type=cas&sp=PROD-SSOManager&isSaaSApp=false&authenticators=BasicAuthenticator:LOCAL
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شعارات باللون  حيث تظهر جميع اإل  المقررات،تسجيل  مكنهأدناه توضح أن الطالب ي اإلشعارات .4

 . األخض  

 

تسجيل المقررات، لوجود اإلشعار باللون األحمر )وجود الصورة أدناه توضح أن الطالب ال يمكنه  .5

 . حظر عىل حساب الطالب( 
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 تسجيل المقررات: 

ي الصفحة الرئيسية للتسجيل (Register for Classes) اضغط عىل .1
 . الفصل الدراسي  واخت   ف 

 

 

 

 

 

ي خانة   فئة المقرر المطلوب حدد  .2
 (. searchثم اضغط عىل )  ، (Subject)ف 
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  مقرر ال لتسجيلو ،  المناسب من حيث الموعد/الوقت والمدرس والمبن  المخصص لكمقرر ال اخت   .3

 . (Pending)فاألسفل مقرر ، ستظهر حالة ال(Add)اضغط عىل  المطلوب

 

 : كما هو موضح أدناه  (Registered)ستتم عملية تسجيل المقرر  (Submit)بعد الضغط عىل  .4

 
ي أعىل الشاشة  لم تتم عملية التسجيل إذا  •

سبب عدم تسجيل لمعرفة يرجى النظر إل الرسالة الموضحة ف 

 الشعبة. 
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 التسجيل عىل قائمة االنتظار: 

ي حال توفر   .1
 هو موضح أدناه  شعار كما إيظهر عىل قائمة االنتظار  مقعد ف 

 (FULL – Waitlist seats remain) . 

لتسجيل و ، حيث الموعد/الوقت والمدرس والمبن  المخصص لكالمناسب لك من  مقرر ال اخت   .2

 . (Add)المقرر المطلوب اضغط عىل 

ي  .3
  . (Submit)، ثم اضغط عىل (Wait Listed) ت  اخو  ( Action خانة ) اضغط عىل السهم ف 
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كما    (Waitlisted)ر ستتم عملية تسجيل المقرر عىل قائمة االنتظا (Submit)بعد الضغط عىل  .4

 . هو موضح أدناه

يرجى العودة إل قائمة التسجيل الرئيسية بالضغط عىل لمعرفة دورك عىل قائمة االنتظار  .5

(Registration)  .ي أعىل الصفحة
 ف 
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الدراسي المطلوب من أعىل (، ثم اخت  الفصل View Registration Informationاضغط عىل )  .6

 الصفحة وسيظهر جدول بالمقررات المسجلة عىل قائمة االنتظار. 

 

ي قائمة اضغط عىل السهم الموجود بجانب المقرر،  .7
 االنتظار سيظهر موقعك ف 

             (Waitlist Position) . 
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 االنسحاب من المقررات: 

ي عىل السهم ضغط ا .1
إلتمام عملية   (Submit)عىل  ثم اضغط  (DROP) واخت   ( Action خانة ) ف 

 .االنسحاب من المقرر 

 

ي حال لم تتم عملية الحذف بنجاح (Deleted)ل إحالة المقرر   تتغت  س .2
يرجى النظر إل الرسالة ، وف 

ي أعىل الشاشة
 سبب عدم حذف الشعبة. لمعرفة  الموضحة ف 
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 :  االطالع عىل الجدول الدراسي

 . (View Registration Information) واضغط عىلالصفحة الرئيسية للتسجيل،  العودة إل .1

بالمقررات المسجلة والمقررات  جدول الفصل الدراسي المطلوب من أعىل الصفحة وسيظهر  اخت   .2

 عىل قائمة االنتظار. 

ي ليست عىل قائمة تسجيل تام الجدول الدراسي للمقررات المسجلة  عىل لالطالع .3
، االنتظار والن 

 .  (Active Registration)اضغط عىل 


