خطوات التسجيل للفصل القادم ()SS-21
أعزائنا الطلبة:

نود إفادتكم بأن التسجيل للفصل القادم (  )SS-21لطلبة الفترة (الصباحية ،المسائية ،عطلة نهاية اإلسبوع) لجميع الفصول
المنتظمة ،الفصول الخاصة (إعادة مواد) سوف يبدأ من تاريخ  23مايو  2021وينتهي بتاريخ  14يونيو  ، 2021وبداية
الدراسة للفصول المنتظمة ستكون بتاريخ  15يونيو .2021

ال يتوجب على الطالب الحضور للكلية للتسجيل للفصل القادم ()SS-21
ونظرا ألن هذا الفصل الدراسي سيكون الفصل األخير الذي تنظمه الكليه قبل اإلغالق ،لذا فسيتم إغالق التسجيل للفصل القادم
( )SS21نهائيا بتاريخ  14يونيو .2021
كما سيتم إعتبار الطلبة الغير مسجلين حتى تاريخ  14يونيو  2021طالب متوقفين عن الدراسة (منقطعين ).
لذا ننصح الطلبة بالتسجيل في المواعيد المحددة بشكل عاجل .

خطوات التسجيل للفصول المنتظمة التي سوف تتبع في التسجيل للفصل القادم-:
 )1يقوم الطالب بدفع جميع المبالغ المستحقة السابقة باإلضافة إلى  %30من مبالغ الفصل القادم( )SS21ولن يسمح ألي طالب
بالتسجيل قبل دفع المبالغ المذكورة بالكامل.
 )2بعد استالم قسم المالية المبالغ المطلوبة يتم الموافقة على التسجيل وتحويل األسماء إلى قسم القبول والتسجيل إلستكمال
اإلجراءات .
 ) 3قسم القبول والتسجيل سيقوم باستكمال اجراءات التسجيل للطلبة الذين تمت الموافقة عليهم من قبل قسم المالية وسيرسل لكل
طالب ايميل مرفق فيه ورقة تسجيل المواد للفصل القادم والتي بها يكون قد اكتمل تسجيل الطالب .
 )4في حالة عدم استالم الطالب إيميل بالمواد المسجلة ،عليه ارسال إيميل لقسم القبول والتسجيل على
regndept@waljat.net
 )5الطلبة الذين استكملوا اإلجراءات وتم تسجيلهم للفصل القادم ( )SS-21هم فقط من سيصلهم دعوة لحضور المحاضرات عن
طريق Google Class Room
أما بالنسبة لخطوات التسجيل للفصول الخاصة (إعادة مواد) للفصل القادم ( )SS-21سوف تكون كاآلتي-:
 )1أن يقوم الطالب بدفع جميع المبالغ المستحقة السابقة ولن يسمح ألي طالب بالتسجيل مع وجود مبالغ دراسية متبقية .
 ) 2سيتم ارسال ايميل لكل طالب بالمواد التي ستسجل له بناء على الخطة المستلمة مسبقا من قبل رئيس القسم /المنسق المختص
بالبرنامج قبل استكمال اإلجراءات المتبعة للتسجيل .
 ) 3على الطالب ارسال رد على اإليميل بتأكيد طلب التسجيل للمواد المرفقة حسب الخطة.
 )4سيقوم قسم اإلختبارات بالتأكد من عدد مرات اإلعادة لكل مادة دراسية سيتم التسجيل لها بناء على الخطة وتحويل الطلبات
لقسم المالية.
 ) 5سيقوم قسم المالية بالتأكد من دفع المبالغ السابقة واحتساب المبالغ التي سوف تترتب لمواد اإلعادة التي سيتم التسجيل لها
وتحويل الطلبات التي تم الموافقة عليها إلى قسم القبول والتسجيل إلستكمال إجراءات التسجيل.

 )6قسم القبول والتسجيل سيقوم باستكمال اجراءات التسجيل للطلبة الذين تمت الموافقة عليهم من قبل قسم المالية وسيرسل لكل
طالب ايميل مرفق فيه استمارة المواد المسجلة للفصل القادم والتي بها يكون قد اكتمل تسجيل الطالب .
 )7في حالة عدم استالم الطالب إيميل بالمواد المسجلة ،عليه ارسال إيميل لقسم القبول والتسجيل على
regndept@waljat.net

......تمنياتنا للجميع بالتوفيق والنجاح.......

