
 

 2022-2022  الجامعي للعام  الثاني الدراسي للفصل والشرائح  التسجيالت مواعيد

   http://sareg.sci.cu.edu.egموقع التسجيل 
   http://coord.sci.cu.edu.egطلبات رغبات التخصصات على موقع التنسيق 

 ظهرا  12الساعة  2022-2-16 األربعاءحتى  2022-2-13 األحدمن 

 بإدارة شئون الطالب "ورقيا "طلبات تغيير المسار للتخصصات تقدم 
  ظهرا 12الساعة  2022-2-17 الخميسحتى   2022-2-14 اإلثنينمن 

  سلم االستمارة لشئون الطالب بالكلية -3ادفع المصروفات  -2يتم أخذ الطلب من شئون الطالب  -1 الخطوات:

 )باألقسام العلمية( هذا الفصل الدراسي تقديم طلبات خريجين 
  ظهرا 12الساعة  2022-2-16 األربعاءحتى   2022-2-14 اإلثنينمن 
 سجل أكاديمي للطالب من شئون الطالب استخراج -2يدوي تم كتابة طلب ي -1 الخطوات:

 لمنسق شئون التعليم والطالب بالقسم العلمي -معتمد   -مرفق معه أصل السجل األكاديمي  الطلب يتم تسليم -3 

 الشريحة بالمعدل التراكمي  مقررات المستوى فقط  التوقيت  اليوم 

 ظ12 20/2/2022  األحد

 الرابع

 ساعة فأكثر فقط   123التسجيل للطالب المجتازين  

 2022/ 21/2  اإلثنين

 )ال يوجد مد للموعد( 

 -ظهرا  12

حتى اليوم التالي 

 ص11

 ساعة  123طالب المستوي الرابع المجتازين اقل من  

 2/2022/ 22 الثالثاء

 )ال يوجد مد للموعد( 

 -ظهرا  12

حتى اليوم التالي 

 ص11
 الثالث 

 2.3المستوي الثالث من تراكمي أكبر من أو يساوي  طالب  

 2022/ 2/ 23 األربعاء

 )ال يوجد مد للموعد( 

 -ظهرا  12

حتى اليوم التالي 

 ص11
 2.3طالب المستوي الثالث من تراكمي أقل من  

 24/2/2022  الخميس

 )ال يوجد مد للموعد( 

 -ظهرا  12

حتى اليوم التالي 

 ص11
 الثاني 

 1.9أكبر من او يساوى  معدل تراكمي 

 2022/ 2/ 25 الجمعة

 )ال يوجد مد للموعد( 

 -ظهرا  12

حتى اليوم التالي 

 ص11
 1.9من معدل تراكمي أقل من 

طالب المستوي األولالتسجيل ل  

 2.25من او يساوى   أكبر معدل تراكمي  26/2/2022السبت 

 252.من  أقل و   0.6  من او يساوى أكبر معدل تراكمي  27/2/2022األحد 

 0.6من   أقلمعدل تراكمي  28/2/2022اإلثنين 

   2022/ 1/3 الثالثاء

2022/ 3/ 5السبت  حتى  

 )ال يوجد مد للموعد( 

 ظهرا   12

 ص11

التسجيل من المستوي  

 األعلى والمستوي األدنى 
 جميع الطالب 

 2022/ 3/ 6األحد  

 )ال يوجد مد للموعد( 

 -ظهرا  12

حتى اليوم التالي 

 ص11

 عليهم تقديم طلبات   –ساعة او أكثر   26طالب المستوى االول الذين اجتازوا )
 ( Online)من خالص صفحته 

 من المستوى الثاني(  ساعات فقط 6للكنترول المركزي لتسجيل 

 من خالل لينك حل معوقات التسجيل   التسجيل مشاكلاستقبال طلبات  09/3/2022السبت 

 األسبوع الثالث من الدراسة

 17/3/2022حتى  12/3/2022 

 

 األسبوع الرابع من الدراسة 

 24/3/2022حتى  19/3/2022 

 الثاني والثالث والرابعطالب المستويات  تقديم طلبات الحذف واالضافة ل

 ولن تقبل طلبات بعد هذا الموعد 
 

 طالب المستوى األول واالضافة لتقديم طلبات الحذف  
 ولن تقبل طلبات بعد هذا الموعد 

 األسبوع السادس لجميع الطالب 

2/4/2022 – 7/4/2022 

 تقديم طلبات االنسحاب لجميع الطالب الراغبين 
 ولن تقبل طلبات بعد هذا الموعد 

 -هامة: ملحوظة

 للمساءلة. للمستويات والشرائح المرفق سيعرض من لم يلتزم بالمواعيد المحددة بجدول التسجيل  -1

 . سوف يتم غلق التسجيل لطالب الشريحة االعلى بمجرد فتح التسجيل لطالب الشريحة التالية )االقل( -2
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 موقع التسجيل

http://sareg.sci.cu.edu.eg 

http://sareg1.sci.cu.edu.eg 

http://sareg2.sci.cu.edu.eg 

 موقع تسجيل رغبات التخصص 

http://coords.sci.cu.edu.eg 


