
 

 
 

 

 

 

 
Banner System   -  ً  خاصیة التخطیط مسبقا

 اإلرشاد األكادیمي
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الفرصة لتخطیط المقررات المراد تسجیلھا في  Bannerتتیح خاصیة التخطیط مسبقاً المقدمة من برنامج 
، اوموافقة علیھالفصل القادم، بحیث یمكنك اقتراح خطة وارسالھا لمرشدك األكادیمي للحصول على ارشاد 

  قبل فترة التسجیل. 
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 مكتب تكنولوجیا المعلومات
helpdesk@ajman.ac.ae   

7056500-06 أو تحویلة 6500  
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ً الوصول إلى خاصیة التخطیط  .1  مسبقا
 ، یرجى اتباع الخطوات التالیة:Bannerللوصل لھذه الخاصیة في برنامج 

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

 ، كما موضح أدناه:Profile  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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من خالل ملفك، اضغط على زر "التسجیل والتخطیط"، المتواجد على الجھة الیمنى من الصفحة،  -4
سیتم فتح صفحة جدیدة على متصفح االنترنت تلقائیاً، بمجرد الضغط على  كما موضح أدناه.

 ھذا الزر.

 اضغط على زر "خطط مسبقاً"، كما موضح أدناه: -5
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 األكادیمي أنشئ خطة جدیدة وأرسلھا لمرشدك .2
 ، یرجى اتباع الخطوات التالیة:للفصل القادم إلنشاء خطة جدیدة

  اختر الفصل الدراسي ثم اضغط زر المتابعة، كما موضح أدناه: -1

  اضغط على زر "إنشاء خطة جدیدة"، كما موضح أدناه: -2

الفصل اضغط على زر "التخطیطات"، كما موضح أدناه، لعرض جمیع المقررات المتاحة لك في  -3
  القادم.

  

لتسجیل المقررات. یجب علیك اتباع خطوات  لیستمسبقاً ھي  التخطیطعملیة  مالحظة مھمة:
 .المساقاتلتسجیل  التسجیل
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في جزء التخطیطات، بإمكانك عرض جمیع المقررات الواجب علیك تسجیلھا في جمیع الفصول  -4
الدراسیة القادمة. في كل صف، بإمكانك عرض اسم المقرر وتفاصیلھ، كما یوجد لدیك زر 

  "إضافة مقرر" لكل صف، كما موضح أدناه:
 

 

ً سیاسة  قا  التخطیط مسب
 في خاصیة التخطیط مسبقاً تحت الشروط التالیة: سیتم إتاحة المقررات

 المقررات جزء من خطة الطالب الدراسیة المعتمدة من الجامعة. -1
 المقررات التي لم یتم التسجیل بھا. -2
 المقررات المتاحة في الفصل الدراسي القادم. -3

 

 أن أردت إضافة مقرر غیر متاح في قائمة المقررات، اتبع الخطوات التالیة:في حال 
 تأكد من الكلیة إذا المقرر متاح في الفصل القادم. .1
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تأكد من وجود المقرر في خطتك الدراسیة. بإمكانك الوصول لخطتك إذا تم تأكید إتاحة المقرر،  .2
  الدراسیة عن طریق الخطوات التالیة:
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 في حال تم تأكید الخطوتین السابقتین، تواصل مع مرشدك األكادیمي لحل ھذه المشكلة. .3
  

 القسم الموضح أدناه:بإمكانك عرض جمیع المقررات المضافة في 

  في ھذا القسم بإمكانك حذف أي مقرر مضاف مسبقاً، كما موضح أدناه: -5

  اضغط على زر "حفظ الخطة" بعد انتھائك من إضافة جمیع المقررات، كما موضح أدناه: -6
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  واضغط على زر الحفظ، كما موضح أدناه، إلرسال الخطة لمرشدك األكادیمي. أدخل اسم للخطة -7

  ستظھر لك الرسالة أدناه في أعلى الشاشة على الجھة الیمنى بمجرد حفظك للخطة.

خطط أخرى أو لعرض جمیع الخطط لفصل معین، اضغط على زر "اختر خطة"، كما إلضافة  -8
 موضح أدناه.

 

  

من مرشدك  فقط : یمكنك إضافة ما یصل إلى خطتین للحصول على ارشاد وموافقة على خطة واحدةنصیحة
 األكادیمي.
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 عرض الخطة الموافق علیھا .3
ستصلك رسالة على بریدك اإللكتروني الخاص بجامعة عجمان، بمجرد أن یوافق مرشدك األكادیمي 

 على الخطة.

إلیھا لخاصیة التخطیط مسبقاً (أنظر إلى یمكنك عرض الخطة الموافق علیھا بنفس الطریقة التي وصلت 
 أول باب في ھذا المستند).

 ستظھر لك الخطة الموافق علیھا كم موضح أدناه:

 یرجى تسجیل المواد المذكورة في الخطة الموافق علیھا خالل فترة التسجیل.
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