األكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنق ل البحري
كلٌة الحاسبات وتكنولوجٌا المعلومات
التارٌخ3/9/2015 :

اجراءات التسجٌل للفصل الدراسى االول 5106/5105
كل عام و انتم بخٌر
تتمنً لكم الكلٌة عاما دراسٌا موفقا و ٌسرها تعلن علٌكم اجراءات التسجٌل للفصل الدراسى
االول  5106/5105بمقر الكلٌة الجدٌد بمبنً G
ٌقوم الطالب بانهاء اجراءات التسجٌل علً موقع التسجٌل المشار الٌه بنفسه من خالل اي جهاز
متصل بشبكة االنترنت عدا الطلبة الحاصلٌن علً معدل تراكمً  GPAاقل من  5011سٌتم
التسجٌل له بمعرفة المرشد االكادٌمً و بعد موافقة رئٌس القسم التعلٌمً0
ٌمكن للطالب الحاصل علً معدل تراكمً اعلً من او ٌساوي  5011بانهاء كافة اجراءات
التسجٌل من اي مكان و توفر الكلٌة معمل ) (GS B07متصل االنترنت لهم للقٌام بالتسجٌل
بأنفسهم

أ -اوال -:طلبه معدالتهم (  )GPAاعلى من 2
 -0تحمٌل الجداول من موقع الكلٌة على
http://www.aast.edu/en/colleges/ccit_cairo/contenttemp.php?pa
ge_id=34500054
 -5اختٌار الجدول المناسب له0
 -3التسجٌل مباشره بواسطه الطلبه مع التأكد من عدم وجود تعارض على موقع االكادٌمٌه
()http://www.aast.edu/en/idc_apps/reg_paths.php
 -4طباعة حافظة السداد0
 -5التوجه الى البنك لسداد المصروفات0
 -6طباعة الجدول النهائى واستمارة استالم الكتب0
ب -طلبه معدالتهم اقل من 2
 -0التوجه الى المرشد االكادٌمى والمعلن على موقع الكلٌة0
 -5االلتزام بالتسجٌل طبقا للجدول التالى

جدول( -:)0االجراءات الواجب اتباعها لمجموعات الطالب طبقا للموقف الدراسى0

الوجوىػت
أ

ب

ج

د
هـ

الموقف الدراسى للطلبة

اإلجراءات الواجة أتباعها

طلبت هؼذالتهن أػلً هي  0022وأًجزوا ػذد تسجيل هباشر هغ التأكذ هي ػذم
وجىد تؼارض بالجذول الذراسً.
ساػاث يتٌاسب هغ رقن تسجيلهن0
هقارًت رغباث الطالب بالوقترح
طلبت هؼذالتهن أقل هي  0022وأكثر هي
50.1
وإقٌاػه ػٌذ حذوث إختالف0
والرجىع الً الورشذ األكاديوً
 لفصل دراسً أو فصليي وأًجزوا
للقسن ارا كاى االختالف سيترتب
ػذد ساػاث التختلف كثيرا ػي
ػليه هشاكل هستقبليت هغ هالحظت
أرقام تسجيلهن0
أى الطالب يسجل  50ساػت فقط0
 ألكثر هي فصليي دراسييي وأًجزوا أي هقرريي جذيذيي ػلً األكثر +
ػذد ساػاث التختلف كثيراً ػي
 0هقرر تحسيي أو إػادة أو أكثر0
أرقام تسجيلهن0
 طلبت هؼذالتهن أقل هي 50.1
إرشاد الطالب لتحسيي أكبر ػذد هي
الوقرراث وػذم تسجيل هقرراث
جذيذة إال فً أقل حذود 0وػرض
تلك الحاالث بوقترح التسجيل ػلً
الورشذ األكاديوً للقسن0
ػذم التسجيل للطلبت واستذػاء
طلبت هؼذالتهن أػلً هي  0022وأًجزوا
أولياء أهىرهن وػرض حاالتهن
ساػاث التتٌاسب هغ أرقام تسجيلهن (أقل
ػلً الورشذ األكاديوً للقسن0
كثيراً هي الوفروض)0
ػذم التسجيل للطلبت واستذػاء
طلبت لن يسجلىا للفصل الذراسً السابق (أو
أولياء أهىرهن وػرض حاالتهن
فصىل دراسيت سابقت) بغط الٌظر ػي
ػلً الورشذ األكاديوً للقسن0
هؼذالتهن0

ج -الطلبه الجدد التسجٌل بواسطه المرشد االكادٌمى اعتبارا من ٌوم 05105/9/03

أ0م0د /عصام الدٌن فوزى الفخرانى
رئٌس االقســــام التعلٌمٌة

