
   

 جدول التسجيل

 الفئات املسموح لها
 
ً
 (م 23:59)الساعة  إلى ص( 8:00)الساعة  منبدءا

 التاريخ اليوم التاريخ اليوم
 

 األول الدراس ي  الفصل في املقبولون و ستجدون )الجدد(الطلبة امل (Fall 2019). االثنين 
 2019 اغسطس 19

 
ً
(  12)الساعة  منبدءا

ً
 ظهرا

 2019اغسطس  22 الخميس

 املاجستير / الصيدلة(/  )الدكتوراه العليا الدراسات طلبة. 

 التأسيس ي.برنامج الجامعة مساقات لطلبة املستمرون في دراسة ا 

 .الطلبة املحولون بين الكليات  

 (.2019-2018 املاض ي )الثاني الفصل الدراس ي لطلبة الحاصلون على إنذار أكاديمي بنهايةا 

 .طلبة إعادة القيد  

 ل الطالبي.طلبة التباد 

 2019اغسطس  22 الخميس 2019اغسطس  21 األربعاء

  فتح التسجيل لجميع طلبة الجامعة

  2019اغسطس  24 السبت 2019اغسطس  23 الجمعة الشعب(حالة وجود شواغر في  )في برامج البكالوريوس والدراسات العليالجميع طلبة 

ضافة  السحب والإ

 الفئات املسموح لها
 (-20182019الثاني أو الصيفي الفصل الدراس ي  بنهاية اعات املنجزةالسبناء على )

 
ً
 م( 23:59)الساعة إلى  ص( 8:00)الساعة من بدءا

 التاريخ اليوم  التاريخ اليوم 

 2019اغسطس  29 الخميس 2019اغسطس  25 األحد املاجستير / الصيدلة(/  )الدكتوراه العليا الدراسات طلبة

 طلبة 

 البكالوريوس

 األول الدراس ي  الفصل في املقبولون و ستجدون )الجدد(الطلبة امل (Fall 2019). 

 (.2019-2018 املاض ي )الثاني الفصل الدراس ي لطلبة الحاصلون على إنذار أكاديمي بنهايةا 
 2019اغسطس  29 الخميس 2019اغسطس  25 األحد

 2019اغسطس  25 األحد 2019اغسطس  25 األحد ( ساعة معتمدة فأكثر60) املنجزونالطلبة 

 2019اغسطس  26 االثنين 2019اغسطس  26 االثنين معتمدة ( ساعة15–59)من الطلبة املنجزون 

 2019اغسطس  27 الثالثاء 2019اغسطس  27 الثالثاء معتمدة ساعة 15أقل من 

 2019اغسطس  29 الخميس  2019اغسطس  28 االربعاء لجميع الطلبة 

 

  هامة:عليمات ومالحظات ت
 

 ( أن يسجل أكثر من 19 – 12يجب على الطالب أال يسجل في أقل أو أكثر من العبء الدراس ي املسموح له به 
ً
 ساعة معتمدة. 13( ساعة معتمدة، وال يسمح للطالب املنذر اكاديميا

 األول والطلبة املتوقع تخرجهم مع نهاية الفصل الدراس ي  ُيسمح لطلبة االمتياز) Fall 2019) ( ساعة كحد أقص ى22التسجيل في ). 

 مراجعة يرجىقدان كلمة السر في حالة ف Helpdesk ( :7136111- 03على الرقم االتي.) 

 :اضغط هناأو الفيديو االرشادي  هنا اضغط ملعرفة كيفية التسجيل يرجى مشاهدة الدليل االرشادي على الرابط اآلتي  

 هنا اضغط الطالع على األخطاء الشائعة التي تحدث أثناء عملية تسجيل املساقاتل 

   االلكتروني:البريد إدارة التسجيل على  املساعدة يمكنكم التواصل معملزيد من املعلومات أو الحصول على Registration_department@uaeu.ac.ae   

 

 

 

ضافة برنامج التسجيل  واللفصل الدراسي والسحب والإ
أ
 2020-2019من العام الجامعي  لل

 

https://www.uaeu.ac.ae/ar/dvcsae/registration/add_drop.jpg
https://www.youtube.com/watch?v=CzoQ-o9EqeA
https://www.youtube.com/watch?v=CzoQ-o9EqeA
http://www.uaeu.ac.ae/ar/dvcsae/registration/pdf/registrationerrors.pdf
mailto:Registration_department@uaeu.ac.ae

