
        

 

  

 المبكر  جدول التسجيل
 2019أبريل  28

 2019مايو  01

 من يوم األحد

 األربعاءيوم إلى 
 العليا الدراسات طلبة

 اليوم التاريخ
لى ) 8:00)من   م( 11:59ص( ا 

بنهاية الساعات المنجزة وفقًا لعدد 
ول 

أ
 ( Fall 2018)الفصل الدراسي ال

 (كالوريوس)طلبة البالفئة المسموح لها بالتسجيل  الكلية

 األحد 2019أبريل  28

 ساعة فأكثر 120
 الطلبة املتوقع تخرجهم بنهاية الفصل الدراس ي

 ( Summer 2019) الصيفي

 ساعة فأكثر 103

 ساعة فأكثر 99

 ساعة فأكثر 93

 اإلثنين 2019أبريل  29

 الطلبة املتوقع تخرجهم بنهاية ( ساعة119-102)

 (Fall 2019) األول  الفصل الدراس ي 
 في حالة وجود شواغر في الشعب

 ( ساعة102-85)

 ( ساعة98-81)

 ( ساعة92-75)

 الثالثاء 2019أبريل  30

 الطلبة املتوقع تخرجهم بنهاية  ( ساعة101-84)

  ( Spring 2020) الفصل الدراس ي الثاني
 في حالة وجود شواغر في الشعب

 ( ساعة84-67)

 ( ساعة80-63)

 ( ساعة74-57)

 األربعاء 2019مايو  01

 الذين لم يتم إدراجهم الطلبة لجميع ( ساعة 83-0)

  السابقةضمن املجموعات  
 في حالة وجود شواغر في الشعب

 ( ساعة 0- 66)

 ( ساعة 62-0)

 ( ساعة 56-0)

سيسي
أ
 تسجيل طلبة برنامج الجامعة التا

 برنامج الجامعة التأسيس ي التسجيل في مساقات 
 وم األحد ي

 (ظهراً  1:00بدءًا من الساعة )
 2019مايو  19

ضافة والنسحاب بدون رسوب   السحب وال 

 2019مايو  20

 2019مايو  21

 يوم اإلثنينمن 

 الثالثاءيوم إلى 
 حالة وجود شواغر في الشعب فيالسحب واإلضافة 

 آخر موعد لالنسحاب بدون رسوب يوم الخميس 2019مايو  23

   تعليمات ومالحظات هامة للطلبة:
 

 

 

  من كل أسبوع يوم الخميس إلىأيام تبدأ من يوم السبت  6عدد أيام الدراسة في الفصل الصيفي. 

 قات يجب على الطلبة التسجيل في املساو  ،اإلعادةالذين تنطبق عليهم شروط  ال يسمح بالتسجيل في مساق سبق النجاح فيه، إال للطلبة

 الدراسية فقط. التي تدخل ضمن خطتهم

 ساعات معتمدة 6موح به مساقين أو العبء الدراس ي املس. 

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

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

  :هنا اضغطملعرفة كيفية التسجيل يرجى مشاهدة الدليل االرشادي على الرابط اآلتي  

 هنا اضغط :لالطالع على األخطاء الشائعة التي تحدث أثناء عملية تسجيل املساقات 

  مراجعة يرجى في حالة فقدان كلمة السرHelpdesk  أو البريد االلكتروني:  ( 03-7136111الرقم )علىHelpdesk@uaeu.ac.ae 
  اضغط هناالرابط: على  التسجيل( )إدارةملزيد من املعلومات أو الحصول على املساعدة يمكنكم التواصل مع  

http://www.uaeu.ac.ae/ar/dvcsae/registration/pdf/course_registration_4_11_2015.pdf
http://www.uaeu.ac.ae/ar/dvcsae/registration/pdf/registrationerrors.pdf
mailto:Helpdesk@uaeu.ac.ae
http://www.uaeu.ac.ae/en/dvcsae/registration/contact_us.shtml

