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 إدارة التسجيل  –عمادة القبول والتسجيل 

ثناء عملية تسجيل المساقات
أ
خطاء الشائعة التي تحدث ا

أ
 ال
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و من خالل تطبيق الهاتف الذكي  eServiceعند قيامك بعملية التسجيل والضافة بواسطة عزيزي الطالب  .1
أ
تظهر لك ا

 " add or drop classes due to holds on your recordYou may not "  العبارة التالية:

 إدارة)مثال: كوالجهة المسؤولة عن إزالته  ه في البداية يجب عليك ان تعرف سبب حظر،هذه العبارة تعني بأن على تسجيلك 
 :التالية لخطواتإتباع ايمكنك ولمعرفة التفاصيل  (،..الخ. السكن،إدارة   / المكتبات   /وحدة ارشاد الكلية التابع لها    / التسجيل
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و من خالل تطبيق الهاتف الذكي تظهر لك  eService والضافة بواسطةعند قيامك بعملية التسجيل عزيزي الطالب  .2
أ
ا

 "You are not permitted to register at this time"  العبارة التالية:

 :فيه:المراد التسجيل الصحيح الدراسي الفصل عليك التأكد من اختيار  أواًل 
1. Fall  الفصل الدراسي األول = 
2. Spring  الفصل الدراسي الثاني = 
3. Summer  الفصل الدراسي الصيفي = 

 :برنامج  فيمعلنة والااللتزام بالفترة المحددة و مخصصة لك التقوم بالتسجيل في الفترة  أنكعليك التأكد من  ثانيًا
 .ط هنااضغ الرابط التالي علىالتسجيل يرجى زيارة صفحة إدارة  التسجيل. ولالطالع على برنامج التسجيل

 
  البكالوريوس(بطلبة  )خاص فيها؟التسجيل  ككم ساعة يمكن .3

ساعة كحد أدنى، أما الطلبة الذين  12ساعة كحد اقصى و 19المسموح للطالب التسجيل فيها يتراوح بين عدد الساعات 
ساعة معتمدة، وبالنسبة لطلبة االمتياز والمتوقع تخرجهم بإمكانهم التسجيل  13لديهم انذار ال يستطيعون التسجيل بأكثر من 

سجيل  شاشة التالساعات المسموح له بالتسجيل فيها من خالل  ويمكن للطالب االطالع على عدد ساعة معتمدة. 22بواقع 
    :موضح ادناهكما 

 

http://www.uaeu.ac.ae/en/dvcsae/registration/registration_and_exam_schedule.shtml
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 في  رسائل تشيراثناء عملية التسجيل قد تظهر لك  .4
أ
  “ Registration Add Errors“تسجيلك الى خطا

 
 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

رسالة خطأ 

 عند تسجيلك

مع االجراء في الصفحة التالية جدول ألخطاء وحظورات التسجيل 
 المشكلة:والجهة المختصة لحل  منك المطلوب

 نوع الخطأ

http://www.google.ae/imgres?start=134&sa=X&biw=1455&bih=685&tbm=isch&tbnid=raXwTTLeudHX5M:&imgrefurl=http://dadsteachthebible.blogspot.com/2012/08/errata.html&docid=OQJLhZSAvRNaFM&imgurl=http://1.bp.blogspot.com/-CSuXoHxUfXI/UC5WdwNAK_I/AAAAAAAAAwA/AB8DXYj1_lQ/s1600/Error.jpg&w=500&h=500&ei=XRSKUsywEYK30QXB_4DABA&zoom=1&ved=1t:3588,r:38,s:100,i:118&iact=rc&page=7&tbnh=153&tbnw=144&ndsp=23&tx=81.36367797851562&ty=36.81818389892578
http://www.google.ae/imgres?sa=X&biw=1455&bih=685&tbm=isch&tbnid=lbNLSRes8K84-M:&imgrefurl=http://cwebservices.blogspot.com/2008/01/axis2c-custome-errors.html&docid=Er7AL7GJrUDPWM&imgurl=http://1.bp.blogspot.com/_O07KiOfFg3M/R5F1WzOmzdI/AAAAAAAABAk/93ohJ3KCZSU/s320/error_button_2.png&w=320&h=320&ei=RhSKUtP_HOKw0AWYt4HgAw&zoom=1&ved=1t:3588,r:96,s:0,i:374&iact=rc&page=5&tbnh=188&tbnw=183&start=88&ndsp=24&tx=74.8182373046875&ty=59.636383056640625
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 :4281 713 3 971 + هاتف: الطالب  
  اإللكرتوين الربيدRegistration_Male@uaeu.ac.ae 

 

 :6759 713 3 971 + هاتف: الطالبات 
  اإللكرتوين الربيدRegistration_FeMale@uaeu.ac.ae 

 

Registration Add 
Errors الجهة المختصة منك اإلجراء المطلوب مفهوم الرسالة 

Closed Section بالكليةوحدة اإلرشاد  تغيير الشعبة / المساق وممتلئة آلخر مقعد  الشعبة مغلقة 

College Restriction حظر الكلية 
 تغيير الشعبة/ المساق

 التي تطرح المساق لرفع الحظر أو مراجعة الكلية 
 وحدة اإلرشاد بالكلية

Major Restriction حظر التخصص  
 والمساق مطروح لطلبة تخصصات معينة 

 المساق تغيير الشعبة/ 
 لرفع الحظر التي تطرح المساق أو مراجعة الكلية

 وحدة اإلرشاد بالكلية

PREQ and TEST 
SCORE 

 حظر متطلب سابق
وذلك بسبب ان المساق المراد تسجيله له 
متطلب سابق لم يحققه الطالب أو نتيجة 

 معينة لم يجتازها. 

 وحدة اإلرشاد بالكلية تغيير الشعبة/ المساق

LINK ERROR 
 حظر التزامن 

 آخر( مرتبط تسجيله بمساق  )مساق
 التأكد من اختيار المساقين مع بعض 

  (Lap)مع المختبر  مساق: مثال
 وحدة اإلرشاد بالكلية

LEVEL RESTRICTION 
ومحاولة التسجيل حظر المستوى الدراسي 

 بكالوريوسفي مساق مطروح لمستوى آخر )
  (الدكتوراه– ماجستير-

 المساق المناسب التأكد من اختيار 
 للمستوى الدراسي الذي أنت فيه 

 وحدة اإلرشاد بالكلية

CRN DOES NOT EXIST ( رقم المساقCRNغير )  وحدة اإلرشاد بالكلية صحيح من رقم المساق واختيار رقم التأكد صحيح 
Coreq. وحدة اإلرشاد بالكلية تغيير الشعبة/ المساق أو مراجعة الكلية حظر متطلب متزامن 

Program Restriction  وحدة اإلرشاد بالكلية غيير الشعبة/ المساق أو مراجعة الكليةت برنامج / خطة حظر 

Campus Restriction حظر الحرم الجامعي 
جنس ل مطروحة بسبب اختيار شعبةتغيير الشعبة 

 طالباتمغاير لجنسك سواء طالب او 
 وحدة اإلرشاد بالكلية

Time Conflict With 
 لديك تعارض في وقت المحاضرة 

، وسيظهر رقم تسجيل المساق مساقينبين 
 المتعارض مع المساق الذي ترغب بتسجيله 

 وحدة اإلرشاد بالكلية تغيير الشعبة/ المساق

Dupl Crse With )تغيير الشعبة/ المساق مساق مكرر )سبق تسجيله - 

Maximum Hour 
Exceeded 

المسموح لقد تجاوزت عدد الساعات 
 بتسجيلها

يجب الحصول على الموافقة بالتسجيل فوق العبء 
المسموح بالتسجيل فيه وذلك من خالل مراجعة 

  مسجل الكلية
 إدارة التسجيل

 

 للتواصل معنا 

  


