1028-1027 إعالن هام لتسجيل طلبة البرنامج التأسيسي للفصل األول
Important announcement for the FP students about registration process of term I, 2017-2018

1027/09/21  و الثالثاء1027/09/22*تسجيل طلبة البرنامج التأسيسي يومي األثنين
:المستوى الثاني والثالث فقط كما هو مبين أدناه
*Registration for FP students level 2 & 3 only will be on Monday
22/09/2017 &Tuesday 21/09/2017 as shown below:
Levels

Gender

إناث
Females

Room

Advisors

CAAS –209 A

Latha

CAAS –229A

Ahmed Ani

CAAS – 227 D

Ebaa

المستوى الثالث
English Level 3

ذكور
Males

CAAS – 212A
CAAS – 227A

المستوى الثاني
English Level 2

ارشاد
Advising
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إناث
Females

Waqas

Waqar

CAAS- 207 A

Anita

ذكور
Males

CAAS –205 D

Hyder

إناث
Females

CAAS – 201A

ذكور
Males

CAAS – 201A

Bhargavi

Amal
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1027/09/13 *تسجيل جميع الطلبة يوم االربعاء
*Registration for FP students Level 1&2 and 3 will be on Wednesday13/09/2017.

Levels

Gender

Room
CAAS –204A

Advisors
Merin

المستوى األول
English Level 1
الطلبة الجدد
( New Students )

إناث
Females

CAAS –207A

Anita

CAAS –212 A

Waqas

المستوى الثاني
English Level 2
المستوى الثالث
English Level 3

ذكور
Males
إناث
Females
ذكور
Males

CAAS – 271 D

Ebaa

CAAS –205 D

Hyder

إناث
Females

CAAS – 209 A

Latha

CAAS – 219A

Ahmed Ani

ذكور
Males
إناث
Females
ذكور
Males

ارشاد
Advising

CAAS – 227A

CAAS – 201A
CAAS – 201A

Waqar

Bhargavi
Amal

1027/09/21 الحذف واإلضافة يوم الخميس
*ADD & DROP will be on Thursday 21/09/1027
Levels
المتسوى األول
English Level 1

Gender
Females
إناث

المتسوى الثاني
English Level 1

Females
إناث

المستوى الثالث
English Level 3

Females
إناث

 الثالث+  الثاني+ المستوى األول
English
Level 1+ Level 2 + Level 3

ارشاد
Advising

Males
ذكور

Room

Advisor

CAAS –204A
8:30 – 11:30
CAAS –207A
11:30 – 2:30
CAAS –217 D
8:30 – 11:30
CAAS –212A
11:30 – 2:30
CAAS –219 D
8:30 – 11:30
CAAS –209A
11:30 – 2:30
CAAS –205D
8:30 – 11:30
CAAS –227 A
11:30 – 2:30

Merin

Females
إناث

CAAS – 201A

Males
ذكور

CAAS – 201A
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Anita
Ebaa
Waqas
Ahmed Ani
Latha
Hyder
waqar

Bhargavi
Amal
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الرجاء إتبـــــاع المالحظــات:
 يبدأ تسجيل الطلبة من الساعة  03:0صباحا ً وحتى الساعة  13:0مساءاً من تاريخ .1027/09/22
 ينبغي على جميع الطلبةالحصول على جدولين لتوقيت المحاضرات(.في حالة تم فقدان الجدول الرجاء مراجعة قسم القبول
والتسجيل في مبنى اإلدارة ،وفي هذه الحالة يستوفى رسم لقاء الجدول بدل الفاقد).
 يجب على الطلبة الحصول على ختم البرنامج التأسيسي من غرفة A 210في كلية اآلداب الطابق الثاني.
 ال يسمح للطلبة التسجيل في أي من المقررات الدراسية بالكليات اآلخرى.
 على طلبة التخصص التقيد بالتسجيل في كلياتهم في األوقات المحددة لهم وعدم مراجعة قسم البرنامج التأسيسي.
 ال يسمح للطلبة بأخذ الكتب إال بالبطاقة الجامعية وتوقيع المشرف األكاديمي.
 الرجاء من الطلبة بعد أخذ ختم البرنامج التأسيسي التوجه إلى غرفة A 220إلستالم كتب االنجليزي اما كتب الرياضيات
والكمبيوتر الرجاء التوجه الى مخزن الكتب في النشاط الطالبي.

شاكرين لكم حسن تعاونكم معنا،،،
Please note the following:
 Registration starts at 8:30am and finishes at 14:30pm, on 22/09/2017.
 All students will get 2 schedules only. (If you lose a schedule, you should see the Registration Dept.
to get another one. The one is chargeable).
 The students should get the FP stamp from 101A- CAAS.
 The students are not allowed to register for any College courses.
 College Students must register through their advisors in their respective colleges.
 The students are not allowed to get their books without a valid DU ID and advisor’s signature.
 After getting the FP stamp, the students should go to the 221A- CAAS to receive the English books.
Whereas Math and IT, Students must collect the books from book store in the Students Affairs
Building.

إدارة البرنامج التأسيسي
FP Administration
00/00/2017
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