
           

  

 

 

 

  

Registration Schedule  جدول التسجيل   

College ولالساعات المنجزة وفقًا لعدد  الكلية
أ
 Fall 2020 بنهاية الفصل الدراسي ال

Based on Earned Credit Hours  by the end of Fall 2020 

Date التاريخ 
Start from (8:00 AM) until (23:59 PM) 

Engineeringفأكثر  معتمدة ساعة    الهندسة (120) CH and more 

حد 
أ
2021مارس  28ال  

Sunday, March 28, 2021 

Law  القانون فأكثر  معتمدة ساعة      (109) CH and more 

Information Technology تقنية المعلومات   فأكثر  معتمدة ساعة      (103) CH and more 

Educationفأكثر  معتمدة ساعة     التربية (99) CH and more 

Other colleges خرى  
أ
الكليات ال فأكثر  معتمدة ساعة      (93) CH and more 

Engineeringساعة معتمدة   الهندسة (102-119) CH 

2021مارس  29الثنين   
ي حالة وجود 

 
ي الشعب ف

 
شواغر ف  

Monday, March 29, 2021 
According to Availability of seats in sections 

Law  القانون  CH (108-91) ساعة معتمدة 

Information Technology تقنية المعلومات    CH (102-85) ساعة معتمدة 

Education(98-81) ساعة معتمدة التربية CH 

Other colleges خرى  
أ
الكليات ال  CH (92-75) ساعة معتمدة 

Engineering(101-84) ساعة معتمدة الهندسة CH 

2021مارس  30الثالثاء   
ي حالة وجود 

 
ي الشعب ف

 
شواغر ف   

Tuesday, March 30, 2021 
According to Availability of seats in sections 

Law  القانون  CH (90-73) ساعة معتمدة 

Information Technology تقنية المعلومات    CH (84-67) ساعة معتمدة 

Education(80-63)  ساعة معتمدة التربية CH 

Other colleges خرى  
أ
الكليات ال  CH (74-57)  ساعة معتمدة 

Engineering(0-83)  ساعة معتمدة الهندسة CH 

ربعاء 
أ
2021مارس   31ال  
ي حالة وجود  
 
ي الشعب ف

 
شواغر ف   

Wednesday, March 31, 2021 
According to Availability of seats in sections 

Law  القانون  CH (0-72)  ساعة معتمدة 

Information Technology تقنية المعلومات    CH (0-66)  ساعة معتمدة 

Education(0-62) ساعة معتمدة التربية CH 

Other colleges خرى  
أ
الكليات ال  CH (0-56) ساعة معتمدة 

الكلية الجامعيةوحدة التعلم التنموي في التسجيل في مساقات   

Registration for Developmental Instruction Unit Courses in the University College 

الماجستير / الصيدلة( /)الدك توراة العليا الدراسات طلبة  

Graduate students (Master / PhD / DBA / Doctor of Pharmacy Programs) 

حد
أ
2021مارس  28 من ال  

لى  ربعاء ا 
أ
2021مارس   31ال  

From Sunday, March28, 2021 

To Wednesday,March31, 2021 

Add/Drop and withdrawal without failure   ضافةجدول والنسحاب بدون رسوب السحب وال   
حد 

أ
لى الثنين مايو   23من ال 2021مايو  24ا   

From Sunday, May 23, To Monday, May 24, 2021 

ضافة ي حالة وجود  )  السحب وال 
 
ي الشعب ف

 
( شواغر ف  

Add & Drop ( According to Availability of seats in sections)  

2021مايو  27 الخميس  
Thursday, May 27, 2021 

خر موعد لالنسحاب بدون رسوب
 
 ا

Last day to withdraw/drop without failure 

 

 
 

 

  Registration Tips: 
 

 Before starting the registration process, please make sure that your study 
plan in Degree Works is approved (Active & Locked) by your advisor. 
Students who do not specify their courses in the Degree Works system will 
not be able to register. 

 Students in good academic standing may register for 6 credit hours or 2 
courses.  

 Students under probation may register for no more than one course (with 
a maximum limit of 4 credit hours). 

 Honors students and students who are expected to graduate in summer 
may register for up to 9 credit hours. 

 Students are not allowed to repeat courses that they have already passed, 
except those who meet the special requirements to repeat a course. 

 You can view the registration guidelines which explain how to use the 
system to add and drop courses by  clicking here or registration 
guidelines video by clicking here  

 If you require any further assistance please contact us (Registration 
department) Registration_department@uaeu.ac.ae  

 If  you  do  not  know  your  password  please  contact  the  Helpdesk  at   
03 -7136111. 

 تعليمات هامة للطلبة:
 

 

    اإلرشاد االكاديمي   برنامج الدراسية املدرجة في  قبل البدء بالتسجيل يرجى التأكد بأن الخطةDegree 

Works  للتعديل  قابلة مفعلة وغير  (Active & Lockedمن قبل املرشد األكاديمي ) بأن الطلبة 
ً
، علما

 لن يسمح لهم النظام  من التسجيل . Degree Worksالذين لم يحددوا احتياجاتهم من املواد في نظام 

  ساعات معتمدة 6العبء الدراس ي املسموح به مساقين أو. 

   ساعات معتمدة( 4)بحد أقص ى ال ُيسمح للطالب املنذر بالتسجيل في أكثر من مساق. 

  ساعات  9ُيسمح لطلبة االمتياز والطلبة املتوقع تخرجهم بنهاية الفصل الدراس ي الصيفي بالتسجيل في

 .خالل الفصل مدةمعت

  اإلعادةال يسمح بالتسجيل في مساق سبق النجاح فيه، إال للطلبة الذين تنطبق عليهم شروط. 

 لتعرف كيفية استخدام النظام في تسجيل أو حذف املساقات  يمكنك االطالع على الدليل االرشادي

 اضغط هنا أو الفيديو االرشادي على الرابط  اضغط هنا الدراسية على الرابط اآلتي:

 البريد على  التسجيل( )إدارةمع  ملزيد من املعلومات أو الحصول على املساعدة يمكنكم التواصل

 Registration_department@uaeu.ac.aeااللكتروني  

  مراجعة يرجى في حالة فقدان كلمة السرHelpdesk  (7136111- 03الرقم )على . 

 

 
 

https://www.uaeu.ac.ae/en/dvcsae/registration/user-guide_course-registration-with-dw_e.pdf
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