
 
 

  للعام الجامعي الثاني مواعيد التسجيل االلكتروني للطلبة المستمرين في المقررات الدراسية للفصل الدراسي جدول 

2021 /2020 

 

 . 2021يونيو  1وينتهي في فبراير   21يبدأ الفصل الدراسي الثاني  في  •

 . ساعة 48ب   التسجيل بدءيرجى من جميع الطلبة سداد الرسوم الدراسية ورفع الحجز المالي قبل   •

 يرجى االلتزام بتسجيل المقررات المتاحة ضمن االرشاد االكاديمي للطالب .  •
 فقط. خالل ساعات العمل  الطالب مع موظفي التسجيل من خالل برنامج  "الـتـيـمـــز" يرجى تواصل  •
في حال تجاوز الطالب لقوانين التسجيل ألي سبب كان تحتفظ الكلية بحقها في تعديل الجدول الدراسي وإعالم   •

 الطالب عبر البريد االلكتروني الخاص بالكلية. 
سنة  /)خريج متفوق/ مسائي متفوق اولوية الفئات المبينة بالجدول و لمرة واحدةحسب  لبة التسجيل للط تاح سي •

 فقط . مع فئة المتفوقين  ...( سيفتح التسجيل اولى متفوق..

 

 يرجى الحرص على االلتزام بقوانين ولوائح التسجيل وهي : كما 
 ن يسجل الطالب ضمن الفئة المحددة له ) صباحي او مسائي( أ 1

  ن يلتزم الطلبة بشعب الطلبة والطالبات بشعب الطالبات أ 2

  التسجيل الحد األقصى لعدد وحدات  3

 Cعدم إعادة اي مقرر حصل فيه الطالب على درجة أعلى من  4

 اعادات ١٠ن ال يتعدى عدد  أ 5

 ن اليتجاوز عدد الوحدات المطلوبة ضمن مجموعات االختياري أ 6

 االلتزام باالرشاد األكاديمي المرسل لكم  7

 

 سبق لضمان االلتزام باللوائح  وذلك حرصا على مصلحتكم. وعلما بأن الكلية ستقوم بتصحيح اي تجاوز لما 
 على برنامج تيمزللتسجيل   كما يرجى عدم الحضور إلى الكلية والتواصل مع إدارة التسجيل عبر الدعم األكاديمي

 

 

 

 رة التسجيلداإ

 

 

 



 

 

 التوقيت  الفئة  اليوم و التاري    خ
     

ن بمعدل  الثالثاء   11.00من   وما فوق  3.50* المتفوقي 
ً
 صباحا

  3.00اىل  
ً
اير  9 عرصا  * أصحاب الهمم  2021فبر

     

     االربعاء 

اير  10      2021فبر

     

  106* المتوقع تخرجهم الذين اجتازوا  الخميس 
 وحدات دراسية  وما فوق 

  11.00من  
ً
 صباحا

  3.00اىل  
ً
اير  11 عرصا  2021فبر

     

 السبت
ي  
 * طلبة الدوام المسائ 

  11.00من  
ً
 صباحا

  3.00اىل  
ً
اير  13 عرصا  2021فبر

     

 األحد 
 وحدة دراسية   27-0* سنة أوىل  
 )ط       الب( 

  11.00من  
ً
 صباحا

  3.00اىل  
ً
اير  14 عرصا  2021فبر

     

ن   وحدة دراسية   27-0*  سنة أوىل   االثني 
 )ط  البات(

  11.00من  
ً
 صباحا

  3.00اىل  
ً
اير   15 عرصا  2021فبر

     

 وحدة دراسية    57-28* سنة ثانية   الثالثاء
 وحدة دراسية  105-86* سنة رابعة  

 )طالب( 

  11.00من  
ً
 صباحا

  3.00اىل  
ً
اير   16 عرصا  2021فبر

     

 وحدة دراسية  57-28* سنة ثانية   االربعاء 
 وحدة دراسية  105-86* سنة رابعة  

 )ط  البات( 

  11.00من  
ً
 صباحا

  3.00اىل  
ً
اير   17 عرصا  2021فبر

     

 وحدة دراسية  85-58* سنة ثالثة   الخميس 
 )ط  البات(

  11.00من  
ً
 صباحا

  3.00اىل  
ً
اير   18 عرصا  2021فبر

     



 

 وحدة دراسية  85-58* سنة ثالثة   السبت
 )ط   الب(

  11.00من  
ً
 صباحا

  3.00اىل  
ً
اير   20 عرصا  2021فبر

     

 االحد 

 *استكمال جميع الف  ئات 

 اىل11.00من 
ً
 1.00صباحا

ً
 ظهرا

 ) ط   الب(

اير   21  2021فبر
 اىل 2.00من 

ً
  4.00ظهرا

ً
 ظهرا

 )ط   الب ات(  
 


