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والتقويم الخاص بدبلوم تطبيقات التحكم األوتوماتيكى وتأھيلى ماجيستيرالقوى الميكانيكية
للفصل الدراسى األول -الخريف -للعام الجامعى 2020/2019
2020

األحد 2019/8/18

 -بدء شراء مظاريف التسجيل )للطالب المستجدين فقط( والمظروف بداخله رقم كودى وكلمة مرورللتسجيل على موقع الكلية

األحد 2019/9/8

 بداية التسجيل اإللكترونى للمقررات على موقع الكلية )لكل الطالب الجددأوالمستمرون(-البدمن توقيع منسق الدبلوم على إستمارةالتسجيل .ويجب على جميع الطالب الحصول على إذن دفع إلكترونى لرسوم تسجيل المقررات من إدارة الدراسات العليا.

السبت 2019/9/21

 -بدء الدراسة )يوم السبت من كل أسبوع أو حسب جدول المحاضرات التفصيلى على موقع معمل التحكم ( ACC

الخميس  - 2019/10/3نھاية التسجيل اإللكترونى )بعد التشاور مع منسق الدبلوم والتوقيع على إستمارة تسجيل المقررات(
 نھاية تسليم الطالب الجدد لألوراق التالية مستوفاة وكاملة إلى إدارة الدراسات العليا:) (1المظاريف )للطالب المستجدين(
الخميس 2019/10/10
) (2إستمارات التسجيل )معتمدة من منسق الدبلوم -لجميع الطالب الجدد أو المستمرون(
) (3إيصال دفع الرسوم )بنظام التحصيل اإللكترونى/أوفورى مع ضرورة تسليم كل الطالب نسخة من اإليصال لمنسق البرنامج(
الخميس  - 2019/10/17تسليم المظاريف واإلستمارات لألقسام لمراجعتھا
 فتح الموقع لكل الطالب ،وعلى كل طالب التحقق من ان حالته أصبحت "مقبول" وليس "تحت الفحص". يُسمح بالحذف واإلضافة للمقررات مع إستكمال توقيع منسق الدبلوم على التغيرات وتسوية فروق الرسوم وتصحيح أوضاعاألحد 2019/10/20
"تحت الفحص" لتصبح "مقبول".
 يُسمح بالتقدم باإلعفاء من بعض المقررات حال إعادة القيد أو عند تحويل التسجيل من تأھيلى ماجيستير إلى الدبلوم -إن وجدالخميس  - 2019/10/24نھاية فترة التعديالت وإغالق الموقع اإللكترونى للتسجيل
 تطبق غرامةتأخير %10على مصاريف التسجيل للطالب المستمرين)آخرموعد لسداد الرسوم كاملةللطالب الجدد (2019/10/10األحد 2019/10/27
 بدأ قبول طلبات اإلنسحاب من مقرر أو أكثر بدون إسترداد أى رسوم.الخميس  - 2019/11/7آخر موعد لقبول افعفاءات وطلبات اإلنسحاب من مقرر أو أكثر بدون إسترداد أى رسوم
الخميس  - 2019/11/7إعتماد األقسام للطلبة المقبولين وإعادة األوراق للدراسات العليا
األربعاء - 2019/11/13إرسال األوراق للجامعة لإلعتماد النھائى
اإلثنين  - 2019/12/30بداية إمتحانات الفصل الدراسى )مبدئى(
الخميس  - 2020/1/23نھاية إمتحانات الفصل الدراسى )مبدئى(

