كيف يمكنني تسجيل المقررات الدراسية كطالب مستجد؟ 1.
سيزود الطالب باسم المستخدم وكلمة المرور ليتمكن من الدخول إلى نظام معلومات الطلبة
سيتمكن الطالب من تسجيل مقرراته الدراسية بناءً على  (LMS).ونظام إدارة التعلم )(SIS
.وسترسل فيديوهات توضيحية لطريقة التسجيل الكترونياً  SISخطته الدراسية في موقع
.كما سيتمكن الطالب المستجد من التواصل مع مركز الخط الساخن لمزيد من المعلومات

كيف يمكنني الانسحاب لمدة فصل دراسي واحد ،وهل يمكنني الحضور شخصيًا لإنهاء 2.
استمارة الانسحاب؟
يمكنك ملء الاستمارة المخصصة لتأجيل الدراسة من موقعنا الالكتروني وإرسالها إلى البريد
ثم سترسل الاستمارة إلى الجهات المعنية للحصول على  info@asu.edu.bh،الإلكتروني
 (SIS).الموافقة وستحدث الحالة على نظام معلومات الطلبة

هل يمكنني الحضور شخصيًا لقسم القبول والتسجيل للحصول على نسخة أصلية من الجدول 3.
الدراسي؟
يرسل الطالب طلب إلكتروني عبر البريد الإلكتروني ،ثم ستسلم نسخة الجدول إلى بوابة الأمن
.للاستلام

هل يمكنني الحضور إلى الجامعة لاستكمال طلب تحويل التخصص الجامعي بشكل أسرع؟ 4.
تبذل الجامعة قصارى جهدها وإمكانياتها من أجل خدمة الطالب عن بُعد كما لو كان في الحرم
.الجامعي ،لذلك لا داعي للحضور شخصيًا وسينجز طلب التحويل بأسرع ما يمكن

هل يمكنني الحضور إلى الجامعة لحضور المحاضرات المتعلقة باستخدام أجهزة الحاسوب؟ 5.
 (MOODLE).يمكنك حضور مثل هذه المحاضرات عن طريق منصة الجامعة للتعليم الإلكتروني

متى سيكون موعد استلام الكتب الدراسية؟ وما هي آلية الاستلام؟ 6.
سيتم استلام الكتب الدراسية بعد انتهاء )فترة الحذف والإضافة( للمقررات الدراسية ،ستغلف
الكتب وستوزع على الطلبة من خلال عدة طرق ،ثم سترسل هذه الطرق إلى البريد الإلكتروني
.للطالب

كيف يمكنني الدخول إلى اختبار أكسفورد لتحديد مستوى اللغة الإنجليزية؟ 7.
يمكن للطلبة الدخول إلى اختبار أكسفورد باتباع التعليمات المرسلة إليهم عبر البريد
).الإلكتروني )سترفق التعليمات باللغتين العربية والإنجليزية

هل يمكن لطالب الماجستير الحضور إلى الجامعة للقاء مرشده الأكاديمي؟ 8.
لا يمكن للطلبة الحضور إلى الحرم الجامعي تماشيًا مع تعزيز الإجراءات الاحترازية
والتدابير الوقائية .سيتمكن الطالب من التواصل مع مرشده الأكاديمي عبر نظام إدارة
.أو عن طريق الهاتف ) (MOODLEالتعليم

متى سأتمكن من إجراء الامتحان الغير مكتمل؟ 9.
ستعلن الكلية عن مواعيد الامتحانات غير المكتملة ،حيث ستجرى الامتحانات عبر نظام إدارة
 (MOODLE).التعليم

لم أتمكن من التواصل مع المرشد الأكاديمي ،هل يمكنني الحضور إلى الجامعة لمقابلته 10.
شخصياً؟
أو ) (MOODLEيمكنك فقط التواصل مع المرشد الأكاديمي عن طريق نظام إدارة التعليم
كما يمكنك التواصل مع مدير قسم الكلية المعني أو الاتصال  (MS Teams)،مايكروسوفت تيمز
.بمركز الاتصال

هل يمكنني أن أحضر شخصياً إلى قسم الشؤون المالية؟ 11.
:لا يسمح للطالب بالدفع مباشرة عن طريق قسم الشؤون المالية .طرق الدفع هي كما يلي
.باستخدام فواتير ) (BenefitPayالدفع عن طريق –
.باستخدام الرقم الجامعي للطالب ) (SISالدفع عن طريق نظام معلومات الطلبة –
.الدفع عن طريق إيداع النقود أو الشيكات في حسابات بنكية محددة من قبل الجامعة –

