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 االلكتروني المبدئي التسجيلنشرة إرشادية حول 

 2021 خريفلفصل 

وتهدف إلى مساعدة  الطالب بمساعدة مرشده األكاديميل القادمة يقوم بها ط منتظمة للفصويمبدئي هي عملية تخطعملية التسجيل ال إن

لة.   دراسة مفص  . وهي تعتبر فرصة لمراجعة تحصيل الطالب ودراسة وضعه األكاديمي الطالب إلى الوصول إلى التخرج في الوقت المحدد

. ويجب أن  خطة الدراسية للتخصصاعتماداً على ال  يقوم الطالب بمساعدة مرشده باختيار برنامجه الدراسي للفصل المقبلومن خاللها 

 في الجامعة.   وضعه كطالب متفرغعتمدة، لكي يحافظ على استمرارية ( ساعة م15يسجل الطالب ما ال يقل عن )

 خطوات التسجيل المبدئي 

 بالخطة الدراسية  االلتزاماألكاديمي وكذلك لبحث اية صعوبات قد تواجهها في  وضعك جع المرشد األكاديمي لكي تبحث معهرا •

   .(buap)من خالل البوابة االلكترونية  عبر نظام التسجيل اإللكترونيالمبدئي نتقل للتسجيل االتفاق مع المرشد األكاديمي ابعد  •

 هذا الرابط راجع الفيديو من خالل  اإللكتروني الكاملة إلتمام عملية التسجيل المبدئيللحصول على المعلومات  •

 نتظاراالعليك  (،Submitبواسطة الضغط على زر ) رسال طلبك إلى المرشد األكاديميإبعد إتمامك عملية التسجيل المبدئي و •

التي قام بها   بالخطواتمراجعة طلبك. سوف تصلك رسالة من المرشد عبر بريدك اإللكتروني من مرشدك األكاديمي  لكي ينتهي

.  (Paradigm) ألساس في التسجيل المبدئي أن يلتزم الطالب بالخطة الدراسيةاالمرشد والمتعلقة بدراسة طلبك.  يجب العلم بأن 

رفض تسجيله  . كذلك فإن أي مساق ي  سوف يتم تثبيته ولن يكون باإلمكان تغييره صل على موافقة المرشدحوعلية فإن أي مساق ي

 بل المرشد سوف لن تتمكن من تسجيله لهذا الفصل. من ق  

 جميع األمور التي تتعلق بالتسجيل المبدئي يجب أن تتم معالجتها بالتعاون مع المرشد األكاديمي.  •

سوف لن يتمكن المكتب األكاديمي أو مكتب التسجيل من استقبال اية طلبات تتعلق بالتسجيل المبدئي من قبل الطالب. يجب  •

 الرجوع إلى المرشد األكاديمي في جميع األحوال

 جباري لجميع الطالبإالتسجيل المبدئي  •

 تواريخ التسجيل المبدئي 

 الرابعة و الثالثة السنة   لطالب مفتوح 2021/ 12/4اإلثنين 
ً  الثامنة الساعة  من ابتداءً  وحتى  صباحا

 نهاية فترة التسجيل المبدئي 

 نيةالثا السنة   لطالب مفتوح 4/2021/ 13الثالثاء 
ً  الثامنة الساعة  من ابتداءً   وحتى صباحا
 المبدئي  التسجيل فترة نهاية

 األولى  السنة   لطالب مفتوح 2021/ 4/ 14األربعاء 
ً  الثامنة الساعة  من ابتداءً   وحتى صباحا
 المبدئي  التسجيل فترة نهاية

 

 منتصف الليلعند  14/4/2021األربعاء يوم يغلق باب التسجيل المبدئي 

 ابقوا في أمان

 المكتب األكاديمي 
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