
    

  Registration Schedule التسجيلجدول 

 Eligible Students التاريخ  Date الفئات املسموح لها 

املستجدون   ▪ فيياملقبولالطلبة  من   2023-2022  ثانيال  الدراس ي الفصل ن 

 .     الدراسات العلياو    البكالوريوس برامج  

 )م12:00( الساعة  2023يناير   04ربعاءمن ال 

 (  11:59الساعة )  2023يناير  06الجمعة إلى   
ً
 ليال

From Wednesday, January 04,2023  at (12:00 PM) 

to Friday, January 06,2023 until (11:59 PM) 

▪ New admitted students for Spring 2023 

from Undergraduate and Graduate 

programs. 

 معتمدة في التسجيل( ساعة  12) الطلبة املسجلون في عبء دراس ي أقل من   ▪

الدراس ي   للفصل  للطلبة  "  .2023-2022  ثانيالاملبكر  لهم  بالنسبة  سمح  الذين 

فسيكون موعد    خالل فترة التسجيل املبكر اي مساق  بالتسجيل سابقا، ولم يسجلوا  

 ."تسجيلهم في اسبوع السحب واالضافة بناء على عدد ساعاتهم املنجزة 

 )ص(08:00  الساعة  2023يناير  05 الخميسمن 

 ( 11:59الساعة ) 2023يناير  06الجمعة إلى 
ً
 ليال

From Thursday, January 05,2023 at (08:00 AM) 

to Friday, January 06,2023 until (11:59 PM) 

▪ Undergraduate Students who register less 

than 12 credit hours in the early registration 

for Spring 2023. “For Students who did not register 

any course in the early registration their registration will 

be on add & drop week according to Earned Credit 

Hours”. 

ضافجدول  سبوع السحب والإ
 
  Add/Drop Week Schedule ةا

 سموح لها الفئات امل

 2022 األول  الساعات املنجزة بنهاية الفصل الدراس ي بناء على

Date  التاريخ 
 ليال  ( 11:59)الساعة ولغاية  (ص 08:00 ) من الساعة بدءا  

Start from (8:00 AM) until (11:59 PM) 

Eligible Students 
 According to Earned Credit Hours by the end of Fall 2022 

 .الصيدلة(املاجستير /    /)الدكتوراة   العليا  الدراسات  طلبة ▪

 . 2023-2022  ثانيال الدراس ي  الفصل  ن فيياملقبول  الطلبة املستجدون )الجدد( ▪

 2023يناير  13ة الجمعإلى   يناير  09 ين ثناإلمن 

From Monday, January 09,2023 

to Friday, January 13,2023 

▪ Graduate students (Master / PhD / Doctor of 

Pharmacy Programs). 

▪ New admitted students for Spring 2023. 

 ( ساعة معتمدة فأكثر 75) الطلبة املنجزون 
 2023يناير  09 ثنين اإل

Monday, January 09,2023 
(75) or more earned hours 

 معتمدة  ( ساعة74–24) 
 2023يناير  10 اء الثالث

Tuesday, January 10,2023 
(24 – 74) earned hours 

 معتمدة  ( ساعة0–23) 
 2023يناير  11 بعاءر ل ا

Wednesday, January 11,2023 
(23 – 0) earned hours 

 لجميع الطلبة 
    2023يناير   13  ةعمجإلى ال  يناير 12 خميسمن ال

From Thursday, January 12,2023 

to Friday, January 13,2023 

All Students 

 

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. 

▪ Please make sure that no (Hold) prevents you from registering for your classes. 

▪ To know more about Degree Works, please visit the training page with a number 

of short videos that explain the different functions of Degree Works for 

students click here 

▪ You can view the registration guidelines which explain how to use the system to 

add and drop courses by  click here or registration guidelines video by click here 

▪ Students in good academic standing may register 12 to 19 credit hours. 

▪ Students who are under Probation cannot register for more than 13 credit hours. 

▪ Honors students “has earned a minimum of 36 credit hours with a Cumulative 

GPA of 3.6 or higher” and students who are expected to graduate in Spring 

2023 may register for up to 22 credit hours. 

▪ If you do not know your password, please contact the Helpdesk at 037136111 or 

via email Helpdesk@uaeu.ac.ae  

  ت ومالحظات هامة:تعليما
 

 

الخطة   ▪ بأن  التأكد  يرجى  بالتسجيل  البدء  اقبل  برنامج   في   المدرجة  االكاديمي الدراسية  إلرشاد 

Degree Works مفعلة وغير  قابلة  للتعديل   (Active & Locked ،من قبل المرشد األكاديمي )

يحددوعل لم  الذين  الطلبة  بأن  نماً  في  المواد  من  احتياجاتهم  لهم    Degree Worksظام  ا  يسمح  لن 

 .النظام من التسجيل

 يلك.( قد يؤدي إلى تعطيل تسج Hold)  تأكد من عدم وجود أي ▪

 اضغط هنا  وكيفية ادراج المساقات والخطة الدراسية  (Degree Works)دية لبرنامجألدلة االرشاا ▪

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

 اضغط هنا  رابطأو الفيديو االرشادي على ال  اضغط هنا  الدراسية على الرابط اآلتي:

( 19  –  12)  به  له     المسموح    العبء الدراسي  من   أكثر   بأقل أو     يسجل  أال   الطالب   على   يجب   ▪

 ة.ساعة معتمد

 ( ساعة معتمدة.  13سجيل في أكثر من )الطالب المنذر أكاديمياً ال يحق له الت ▪

  (3.6)تمدة ومعدلهم التراكمي ال يقل عن  ساعة مع(  36) عنأنجزوا ما ال يقل    " للذين  يُسمح لطلبة االمتياز ▪

 ( ساعة.22التسجيل في ) (Spring 2023) ثانيال  الفصل الدراسيوالطلبة المتوقع تخرجهم بنهاية  " نقطة

يرجى مر ▪ السر  كلمة  فقدان  حالة  الرقم   Helpdeskاجعة  في  البريد     037136111على  عبر  أو 

 Helpdesk@uaeu.ac.ae   االلكتروني:
 
 

 

 

ضافة تسجيل ال جدول  2023-2022من العام الجامعي ثانيالللفصل الدراسي والسحب والإ
Registration Schedule and Add/Drop for Spring Semester 2022-2023 

 

 
 

http://www.qu.edu.qa/static_file/qu/students/documents/common-registration-errors-ar.pdf
https://www.youtube.com/channel/UChE_xO2IcYKuDJBAbRanmQw/videos
https://www.uaeu.ac.ae/en/dvcsae/registration/user-guide_course-registration-with-dw_e.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=S1BGgvAIMKs
mailto:Helpdesk@uaeu.ac.ae
https://www.youtube.com/channel/UChE_xO2IcYKuDJBAbRanmQw/videos
https://www.uaeu.ac.ae/ar/dvcsae/registration/user-guide_course-registration-with-dw_a.pdf
https://youtu.be/S1BGgvAIMKs
mailto:Helpdesk@uaeu.ac.ae

