جامعة دمياط
كليــة احلاسبات واملعلومات

﴿تعليمات هامــــة﴾
م

حالة الطالب

القواعد  /عدد الساعات

.1

موعـــد تســــــــجيل املقررات

األسبوع األول

.2

( )18ساعة معتمدة حبد أقصى
 الطالب مستجد باملستوى األول.
 الطالب الذي معدله أكرب من أو يساوى ( )18( .)3ساعة معتمدة وجيوز أن تصل اىل ( )21ساعة بعد موافقة املرشد األكادميى
 الطالب مستجد /أو معدله الرتاكمى أكرب
( )12ساعة معتمدة
) .الرتاكمى أقل من (.)2
معدله
الذي ( 2
الطالبيساوى
 من أو
األســــــــــــبوع الثانى
( حذف  /إضافة ) مقرر
 حبد أقصى األسبوع السابع.

.3

االنسحاب من مقرر

.4

الغياب يف مقرر

 إذا تغيب الطالب أسبوعان يتم ارســـال انذار باحلرمان من خالل موقع الكلية
االلكرتونى.
 إذا تغيب الطالب ملدة أربعة أسابيع حيرم من دخول االمتحان ويعترب راسباً يف
املقرر.

.5

مقرر غري مكتمل

 اذا تغيب الطالب عن االمتحان النهائي بعذر يقبله جملس الكلية يف موعد أقصاه
يومان من اجراء االمتحان بشرط أال يكون حمروماً.

.6

االنقطاع عن الدراسة

.7

املالحظة االكادميية

 اذا كان املعدل الرتاكمى أقل من ( 2عدا الفصل الدراسى األول الذى قبل فيه
الطالب بالكلية).
 يتم ارسال عدد ( )3انذار للطالب ،واذا مل حيقق معدل أكرب من  2يفصل نهائي ًا
بعد الفصل الرابع .

.8

الفصل من الكلية

 إذا انقطع الطالب عن الدراسة ملدة ثالثة فصول دراسية متتالية أو أربعة فصول
غري متتالية.
 إذا كان الطالب مراقب أكادمييا ملدة أربعة فصول دراسية متتالية.

.9

إيقاف القيد

.10

االنتقال بني املستويات الدراسية

 أال تقل عدد الساعات املسجلة للطالب عن ( ) 12ساعةساعة معتمدة.

 إذا تقدم الطالب بعذر مقبول ملدة فصلني دراسيني متتاليني.
 إذا تقدم الطالب بعذر مقبول ملدة ثالثة فصول دراسية غري متتالية.

 إذا تقدم الطالب بعذر يقبله جملس الكلية.
 ينتقل الطالب اىل املستوى الثانى إذا اجتاز عدد ( )30ساعة معتمدة
 ينتقل الطالب اىل املستوى الثالث إذا اجتاز عدد ( )66ساعة معتمدة
 ينتقل الطالب اىل املستوى الرابع إذا اجتاز عدد ( )102ساعة معتمدة
وكيل الكلية
لشئون التعليم والطالب
أ.د .وائل عبد القادر عوض

جامعة دمياط
كليــة احلاسبات واملعلومات

﴿خطوات تسجيل املقررات ﴾
 -1يقوم الطالب بطباعة مناذج التسجيل من موقع الكلية ) .) www. cis.du.edu.eg
 -2طباعة بيان احلالة للطالب من خالل نظام ابن اهليثم
 -3يقوم الطالب بالتواصل مع املرشد األكادميى وملئ النماذج وتوقيعها من املرشد األكادميى قبل بدء الدراسة.
 -4يقوم الطالب بالتسجيل خالل األسبوع األول من الدراسة على نظام ابن اهليثم ثم يقـوم حبفظهـا وطباعـة منـوذج التسـجيل
من خالل املوقع بشرط ان تكون مطابقة للنموذج الورقي املوقع من املرشد األكادميى.
 -5يقوم الطالب بالتوقيع على منوذج التسجيل ويستكمل توقيعات املرشد األكادميى ،ووكيل الكلية لشئون التعليم والطالب.
-6يقوم الطالب بتسليم نسخة لشئون الطالب ونسخة للمرشد األكادميى.
 -7جيوز احلذف واالضافة خالل االسبوع الثانى مبعرفة املرشد األكادميى وفقا لنماذج خاصة بذلك.

وكيل الكلية
لشئون التعليم والطالب
أ.د .وائل عبد القادر عوض
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كليــة احلاسبات واملعلومات

﴿ استمارة تسجيل املقررات ﴾
الفصل الدراسى  - .......................العام اجلامعى  2021 / 2020م
...........................................................

املســــــــتوى...................................... :

اسم الطالب:

الرقم اجلامعى....................................................... :

سنة االلتحاق بالكلية............................:

......................................................

املرشد األكادميى................................. :

املعدل الرتاكمى:
م

اسم املقرر

كود املقرر

عدد الساعات
نظرى

عملى

معتمدة

املتطلب السابق

.1
.2
.3
.4
.5
.6
.7
امجاىل الساعات
 يرفق بيان حالة الطالب مطبوع من نظام ابن اهليثم.
حتريراً يف:

/

/

توقيع الطالب:

توقيع املرشد األكادميي:
وكيل الكلية
لشئون التعليم والطالب
أ.د .وائل عبد القادر عوض

كود املقرر
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﴿استمارة ( احلذف /اإلضافة

﴾

الفصل الدراسى  - .......................العام اجلامعى 2021 / 2020م
...........................................................

املســــــــتوى...................................... :

اسم الطالب:

الرقم اجلامعى....................................................... :

سنة االلتحاق بالكلية............................:

......................................................

املرشد األكادميى................................. :

املعدل الرتاكمى:
م

اسم املقرر

كود املقرر

عدد الساعات
نظرى

النوع

عملى معتمدة حذف اضافة

سبب احلذف  /االضافة

.1
.2
.3
.4
.5
.6
.7
امجاىل الساعات بعد احلذف  /االضافة

 يرفق صورة من استمارة تسجيل الطالب.
حتريراً يف:

/

/

توقيع الطالب:

توقيع املرشد األكادميى:

وكيل الكلية
لشئون التعليم والطالب
أ.د .وائل عبد القادر عوض

