التسجيل بالفصل الدراسي اللول  2022 - 2021بالكاديمية
تعلن عمادة القبول والتسجيل باألكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري عن مجموعة
من اإلجرااات إلتمام عملية التسجيل وسداد المصروفات بالفصل الدراسي األول عن العام الدراسي
 ،2022 - 2021وذلك إعتبا ار من يوم األحد الموافق  ،2021 -9 -26وهي كالتالي:
 .1يتم فتح باب التسجيل وسداد الرسوم الدراسية عن طريق البوابة اإللكترونية للطالب
” ،“student portalمن خالل الموقع اإللكتروني لألكاديمية.
 .2الطالب تحت اإلرشاد األكاديمي يسمح له بالتسجيل عن طريق البوابة اإللكترونية للطالب
“ ،“ student portalويسمح له بإتمام كافة اإلجرااات ،ولكن يكون التسجيل مبدئي
ويجب على المرشد األكاديمي مراجعة المقررات الدراسية التي قام الطالب بتسجيلها والتغيير
فيها إذا لزم األمر ،ثم يقوم باالعتماد حتى يصبح تسجيل الطالب نهائي.
 .3يقوم الطالب بعد إتمام إجرااات التسجيل بطباعة حافظة الرسوم الدراسية وسدادها خالل
فترة السداد المسموح بها؛ لوهي  120ساعة  5 -أيام عمل ،وذلك عن طريق أحد
االختيارات التالية:
 السداد بكافة فروع بنك قطر الوطني األهلي " ،"QNBوعددها  225فرع منتشرة
على مستوي جمهورية مصر العربية ،ويمكن استخدام الرابط التالي الخاص
بالبنك لالستدالل على أي فرع:
(https://www.qnbalahli.com/sites/qnb/qnbegypt/page/en
.)/enatmbranches.html
 السداد بالبنك التجاري الدولي ") "CIBفرع سموحه فقط) ،وكذلك بنك القاهرة (الفرع
المتواجد بمقر األكاديمية بأبي قير).
 عن طريق الدفع اإللكتروني من خالل الموقع اإللكتروني لألكاديمية باستخدام
الرابط التالي.)onlinepayment.aast.edu( :
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 .4يتم التسجيل وسداد المصروفات بالفصل الدراسي األول عن العام الدراسي - 2021
 ،2022وفقاً للجدول التالي:

التلوقيت

اليلوم

الفترات الدراسية
للطالب

فرع أسلوان – فرع بلورسعيد:

من  9صباحا يوم األحد  26سبتمبر إلى  7صباحا من يوم االثنين  27سبتمبر.
األحد الموافق 2021 -9 -26

المقر الرئيسي باإلسكندرية – فرع العلمين:

من  10صباحا يوم األحد  26سبتمبر إلى  7صباحا من يوم االثنين  27سبتمبر.
فرع مصر الجديدة – فرع القرية الذكية – فرع الدقي:

الفترة 7
الفترة 8
الفترة 9

الفترة 10

من  11صباحا يوم األحد  26سبتمبر إلى  7صباحا من يوم االثنين  27سبتمبر.
فرع أسلوان – فرع بلورسعيد:

من  9صباحا يوم االثنين  27سبتمبر إلى  7صباحا من يوم الثالثاا  28سبتمبر.
اإلثنين الموافق 2021 -9 -27

المقر الرئيسي باإلسكندرية – فرع العلمين:

من  10صباحا يوم االثنين  27سبتمبر إلى  7صباحا من يوم الثالثاا  28سبتمبر.
فرع مصر الجديدة – فرع القرية الذكية – فرع الدقي:

من  11صباحا يوم االثنين  27سبتمبر إلى  7صباحا من يوم الثالثاا  28سبتمبر.
فرع أسلوان – فرع بلورسعيد:

من  9صباحا يوم الثالثاا 28سبتمبر إلى  7صباحا من يوم االربعاا  29سبتمبر.
الثالثاا الموافق 2021 -9 -28

المقر الرئيسي باإلسكندرية – فرع العلمين:

من  10صباحا يوم الثالثاا 28سبتمبر إلى  7صباحا من يوم االربعاا  29سبتمبر.
فرع مصر الجديدة – فرع القرية الذكية – فرع الدقي:

من  11صباحا يوم الثالثاا 28سبتمبر إلى  7صباحا من يوم االربعاا  29سبتمبر.
األربعاا الموافق 2021 -9 -29
إلى نهاية فترة التسجيل

جميع الفرع لوالفترات الدراسية:

من  9صباحا إلى نهاية فترة التسجيل.
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الفترة 4
الفترة 5
الفترة 6
باإلضافة إلى

كل الفترات السابقة
الفترة 1
الفترة 2
الفترة 3

باإلضافة إلى
كل الفترات السابقة
جميع الفترات

