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 تحية طيبة... 

ولضمان استكمال   24/11/2020 بتاريخ  ةالمنعقدبناءا على ما جاء في مجلس كلية العلوم الجلسة الرابعة 

 ندرج لكم النقاط التالية:  2021- 2020تسجيل الطلبة على الفصل الدراسي األول من العام الدراسي 

االلتزام بكافة التوجيهات الصحية وقرارات خلية األزمة من خالل الحرص على التباعد االجتماعي ولبس   - 1

 الكمامات وسيتم منع الطلبة المخالفين من دخول الكلية.   

 ( ثالثة أيام )مدة 12/2020/ 8ولغاية الثالثاء  6/12/2020 األحديوم التسجيل يبدأ   - 2

الكترونيا عدا مواد العملي الحضوري سيكون تسجيلها حضوريا وذلك لتنظيم عدد الطلبة  يكون التسجيل  - 3 

 في المختبرات بما يتوافق مع الوضع الصحي. 

من يوم السبت   واصل(  للتواصل مع طلبتهم ابتداء  على جميع المشرفين فتح قناة تلكرام )قناة ت - 4

متكاملة دون   التسجيل على المقررات بصورة انتضمهه لمن اجل تحديد وضع الطالب وتوجي 5/12/2020

 خلل.  

 من التباحث مع المشرفين. ةلبليتمكن الط 5/12/2020السبت اعتبارا من يوم  للطلبة  لتعلن الجداو - 5

لمحاضرات التفاعلية من الطلبة من  إلعطاء ا واالستعداد ةعلى جميع التدريسيين إعداد الصفوف االلكتروني- 6

 ( للتواصل مع الطلبة وإعالن الروابط. …-Google meet- Zoom-FCCالبرامج المناسبة )خالل اختيار 

 . المقررات المطلوبة استمارة كوكل فورم تعلن للطلبة يوم األحد صباحا يكون التسجيل على - 7

  ويستمر السحب فقط لمدة أسبوعين.الكترونيا   األربعاء والخميس يكون السحب واإلضافة يومي - 8



على جميع الطلبة استالم بطاقات التسجيل من القسم ويكون حضور الطلبة بشكل يضمن التباعد وعدم  - 9

مع ترك حرية  )  لذا يكون حضور الطلبة الستالم البطاقات على النحو التاليحفاظا على سالمتهم  التجمع  

 : (لألقسام بإدارة العملية التنظيمية بشكل يضمن سالمة الطلبة

 ى األول والثاني يوم األحد.  المستو - أ     

 المستوى الثالث يوم االثنين.  - ب    

 المستوى الرابع الثالثاء.   - ج    

 لذين ال يلتزمون بالمواعيد أعاله. لن تسلم البطاقات للطلبة ا مالحظة هامة جدا:   

في   يكمل البطاقات الحقا ويتم تسليمها للقسم أناألحد على  يوم من  ب التسجيل ابتداء  يسمح لجميع الطل - 10

 وفق جدول يحدده القسم بشكل يضمن سالمة الطلبة.   األسبوع التالي

 ظهرا.  12 يبدأ تسجيل طلبة المسائي على مجاميع العملي الحضوري بعد الساعة الساعة  - 11

بالجداول المعلنة واالبتعاد عن التضارب   ممتابعة المشرفين للتسجيل والتأكيد على طلبتهم بااللتزا  - 12

   .التسجيلالدنيا والعليا لعدد الوحدات عند   دكما يجب االلتزام بالحدو روس أو االمتحان النهائيدبال

 مالحظة:    

 . )أ( النقاط أعاله تشمل طلبة الصباحي والمسائي

لذا نرجو   أعاله(  الستالم البطاقات 9)النقطة )ب( يتم تسديد األقساط لطلبة المسائي في نفس أيام الحضور 

 .  من الجميع االلتزام بالمواعيد المحددة حفاظا على الجميع

 )ج( كلية العلوم غير مسؤولة عن أي تعليمات أو استمارات تصدر من جهة أو قنوات غير رسمية.  
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