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مالحظات على تسجيل الطالب للفصل الدراسي ربيع 2018
أوال :خطوات التسجيل:
 .1يقوم الطالب بتسديد الم صاريف الدراسية  ،ومن ثم يذهب إلى شئون الطالب بأصل إي صال الدفع كي
يتولى شئئئئئئون الطالب السئئئئئمان ل طالب ن يتمكن من الدخول ع ى النظام اآللي  UMIS IIوالبدء في
تسجيل المقررات التي يرغب في تسجي ها.
 .2يقوم الطالب بالدخول ع ى النظام اآللي  UMIS IIبكود الطالب وك مة السر الخاصة به.
 .3يقوم الطالب بالدخول ع ى صفحة تسجيل المقررات الدراسية.
 .4يقوم النظام اآللي  UMIS IIبإظهار المقررات المطروحة بالترتيب االتي:
 المقررات المطروحة من المسئئئئئتويات الع ى له مع مراعاط شئئئئئروط ال وائت االمقررات السئئئئئابقة
وعدد الساعات) ب ون معين
 المقررات المسئئئئئئئتوو الموجود بئئئئه الطئئئئالئئئئب التي لم يئئئئدرسئئئئئئئهئئئئا من بئئئئل ب ون محئئئئدد
 الئئمئئقئئررات مئئن الئئمسئئئئئئئئتئئويئئئئات الدنئئى الئئتئئي لئئم يئئتئئم دراسئئئئئئئئتئئهئئئئا مئئن ئئبئئئئل بئ ئئون مئئخئئتئ ئئف
 المقررات الراسب بها من المستويات الدنى ب ون مخت ف
 .5يقوم الطالب بإختيار المقررات التي يرغب التسئئجيل لها بعد مشئئاورط المرشئئد الكاديمي  -يظهر اسئئم
الطالب آليا في كشوفات الغياب والحضور ل مقررات المختارط.
 .6يقوم الطالب بتسئئئجيل جميع السئئئكاشئئئن لجميع طر تدريس المقررات المختارط امحاضئئئرط – معمل -
تمرين)  -يقوم الطالب بحجز مكانه في السكشن بأولوية تسديد المصاريف الدراسية .
 .7يقوم المرشد الكاديمي بإعتماد تسجيل الطالب ع ى النظام اآللي  -يظهر اسم الطالب آليا في كشوفات
عمال السنة ل مقررات المختارط .
 .8يقوم الطالب بطباعة إ ستمارط الت سجيل والجدول الدرا سي من ع ى الحا سب ويتم تو يعهما من المر شد
الكاديمي بكتابة السئئم ثنائي ع ى ال ل .وي زم ع ى كل طالب اإلحتفاظ بنسئئخة من إسئئتمارط التسئئجيل
و الجدول الدراسي المطبوعين من الحاسب لتقديمهما لعضاء هيئة التدريس و معاونيهم عند الط ب.
 .9يقوم الطالب بالدخول ع ى النظام واإلنسئئحاب من المقرر في موعد صئئا نهاية السئئبوا التاسئئع من
الفصئئئل الدراسئئئي .إذا لم يقم الطالب باإلنسئئئحاب من المقرر بل هذا التاريع يعتبر غائب عن حضئئئور
اإلمتحان النهائي ويحصل ع ى تقدير " "FAفي هذا المقرر مهما كانت العذار.

ثانيا :قيود يجب اإللتزام بها عند التسجيل:
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 .1الطالب الجدد ا )Freshفقط وليس المحولين في اول عام دراسئئئئئئي لهم بالك ية ال يح لهم تسئئئئئئجيل
مقررات دراسية فقط تتم من خالل المرشد الكاديمي او مسئول التسجيل بالك ية.
 .2ال يجوز ل طالب التسئئئئئئئجيل في مقررات من المسئئئئئئئتويات الع ى كبر من ااجمالي عدد السااااااااعات
المعتمدة المجتازة  /اجمالي عدد الفصول الدراسية االجبارية التي قام الطالب بدراستها).
 .3الفصل الحالي ل طالب والفصول الصيفية ال تدخل في المعادلة السابقة في البند ر م " "2من "ثانيا".
 .4في حالة تجاوز عدد الساعات الخاصة بالمستويات الع ى يقوم النظام بإظهار رسالة تحذيرية تفيد بانه
ال يمكن التسئئئئجيل في عدد سئئئئاعات من المسئئئئتويات الع ى كبر من القيمة الخاصئئئئة به طبقا ل معادلة
السابقة في البند ر م " "2من ثانيا".
 .5في حالة ان الطالب ال يصئئل ل عبء التدريسئئي المط وب لو حاله ما سئئيتم معالجتها من خالل مسئئئول
التسجيل بالك ية بعد موافقة كتابية من رئيس القسم.
 .6يمكن ل طالب التسئجيل من مقررات المسئتوو الحالي والمسئتويات السئابقة طبقا ل عبء التدريسئي دون
التقيد بعدد ساعات معينه مثل المستويات الع ى.
 .7ال يسئئئمت ل طالب بطباعة ااسئئئتمارط التسئئئجيل و الجدول الدراسئئئي) حتى يتم التأكد من تسئئئجيل جميع
السكاشن لجميع طر التدريس لجميع المقررات المختارط .
 .8الطالب الحاصئئئئئل ع ي متوسئئئئئط تراكمي لنقاط التقديرات ا )CGPAع ي من  3.5في آخر فصئئئئئ ين
دراسئئئئيين كل ع ى حد يسئئئئمت له بتسئئئئجيل  21وحدط بحد صئئئئي بعد موافقة المشئئئئرف ع ي البرنام
االكاديمي.
 .9الطالب الحاصل ع ي متوسط تراكمي لنقاط التقديرات ا )CGPAيساوو و ع ي من  2.0له الح في
تسجيل  19وحدط بحد صي بعد موافقة المشرف ع ي البرنام االكاديمي.
 .10يعتبر طالب المقاصئئة في ول ترم له لإللتحا بالك ية حاصئئل ع ى ا )CGPA = 2.0وبالتالي يكون
الحد اال صي لتسجي ه  19وحدط .
 .11الطالب الحاصئئل ع ي متوسئئط تراكمي لنقاط التقديرات ا )CGPAل من  2.0يكون الحد اال صئئي
لتسجي ه كما ي ي :
تقدير ياس الداء ا)CGPA
 ≤.1.99ا1.7 ≤ )CGPA
1.6
 ≤.1.69ا≤)CGPA
1.5
 ≤.1.59ا≤)CGPA
1.4
 ≤.1.49ا≤)CGPA
1.3
 ≤.1.39ا≤)CGPA
1.2
 ≤.1.29ا≤)CGPA
 < 1.2ا)CGPA

الحد ال صي ل وحدات المسمون
بتسجي ها
18وحدط
 17وحدط
 16وحدط
 15وحدط
 14وحدط
 13وحدط
 12وحدط
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ثالث  :قواعد إعادة مقرر سبق النجاح فيه:
 عدد مرات اإلعادط = 1
 صى عدد مقررات = ∞
 صى تقدير لإلعادط = التقدير ا لع ى
 عند حساب " "Hoursيخصم عدد ساعات المقرر الساب
 عند حساب " "Pointsيخصم يمة نقاط المقرر الساب
رابعا  :قواعد إعادة مقرر سبق الرسوب فيه:
 عدد مرات اإلعادط = ∞
 صى عدد مقررات = ∞
 صى تقدير لإلعادط = RC
خامسا  :قواعد إعادة مقرر داخل المقاصة:






عدد مرات اإلعادة = 1
أقصى عدد مقررات = ∞
أقصى تقدير لإلعادة = التقدير ا ألعلى
عند حساب " "Transfer Hoursيخصم عدد ساعات المقرر الموجود في المقاصة
عند حساب " "Pointsال يخصم قيمة نقاط المقرر السابق ويكون التقدير معاد أي مسبوق بـ
"."R

سادسا  :مشروع التخرج:
يمكن ل طالب ن يسجل المشروا إذا حق الشرط التالي وهو حصوله ع ى :
 .aسم تشييد ا 124 = )51-175ساعة منجزط
 .bسم ميكا ترونيكس ا 126 = )51-177ساعة منجزط
 .cسم عمارط ا 127 = )51 – 178ساعة منجزط
 .dسم إتصاالت ا 127 = )51-178ساغة منجزط.
سادسا  :تعريف المستويات:

المستوى الدراسي

تعريف

000
100
200
300

Preparatory
Freshman
Sophomore
Junior

عدد الساعات المعتمدط التي إجتازها الطالب بنجان ا)X
سم
سم إتصاالت
سم عمارط
سم التشيد
ميكاترونيكس
ل
ل
ل
ل من
كبر
كبر
كبر
كبر
من و
من و
من و
و
من
من
من
من
يساوو
يساوو
يساوو
يساوو
36
0
36
0
36
0
36
0
73
36
72
36
72
36
70
36
111 73 109 72 107 72
104
70
148 111 146 109 142 107 140 104
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Senior
400
الحد الدنى إلجمالي عدد
الساعات المعتمدط الالزمة
ل تخرج

140

175

175

142

177

177

146

178

178

148

178

178
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