
 
 

 
 

 

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

2021/2020 

 التوقيت الفئة  اليوم و التاريخ 
 الثالثاء 

 2021 فبراير 9

 

 وما فوق   3.50بمعدل  متفوقين* ال

  صحاب الهمم أ *
 

 3.00 الى   صباحا   11.00 من 

 عصرا  

 ربعاءال 
 2021 فبراير 10

ال ت  ا وا  ال    * ال  وي ن  ت م رل ه م   106م ت وق خ 

 وحدات دراسية  وما فوق 
 

 3.00الى  صباحا   11.00من 

 عصرا  

 مميس ال
 2021 فبراير 11

 طلبة الدوام المسائي  * 
 

 3.00 الى   صباحا   11.00 من 

 عصرا  

 السبت 

 2021فبراير  13
 دراسية وحدة   27-0ولى  أسنة  *

 )ط       الب(  
 

 3.00 الى   صباحا   11.00 من 

 عصرا  

 حدال 
 2021 فبراير 14

 وحدة دراسية   27-0ولى  أسنة  *  

 )ط  البات(

 3.00 الى   صباحا   11.00 من 

 عصرا  

 الثنين
 2021 فبراير 15

 وحدة دراسية    57-28* سنة ثانية  

 وحدة دراسية  105-86* سنة رابعة  

 الب(    ط(  

 3.00 الى   صباحا   11.00 من 

 عصرا  

 الثالثاء 

 2021 فبراير 16
   وحدة دراسية 57-28* سنة ثانية  
 وحدة دراسية  105-86* سنة رابعة  

 البات(  )ط 

 3.00 الى   صباحا   11.00 من 

 عصرا  

 ربعاءال 
 2021 فبراير 17

 وحدة دراسية  85-58* سنة ثالثة  

 )ط  البات(

 3.00 الى   صباحا   11.00 من 

 عصرا  

 المميس 
 2021 فبراير 18

 وحدة دراسية  85-58* سنة ثالثة  

 (   الب)ط
 3.00 الى   صباحا   11.00 من 

 عصرا  

 سبت ال
 2021 فبراير 20

 

 استكمال لميخ الف  ئات*

 

  صباحا  11.00ن م

ظهرا ) ط   الب(  1.00الى  

 

ظهرا   4.00الى ظهرا   2.00ن م  

 )ط   الب ات(  
 



 
 

 
 

 

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

 . ساعة 48ب  التسليل  بدءيرلى من لميخ الطلبة سداد الرسوم الدراسية ورفخ الحل  المالي قبل  •

 يرلى اللت ام بتسليل المقررات المتاحة ضمن الرشاد الكاديمي للطالب .  •
مالل ساعات العمل   يرلى تواصل الطالب مخ موظفي التسليل من مالل برنامج  "ال ت ي م    "  •

 فقط. 
في حال تلاو  الطالب لقوانين التسليل لي سبب كان تحتفظ الكلية بحقها في تعديل اللدول   •

 الدراسي وإعالم الطالب عبر البريد اللكتروني الماص بالكلية. 
)خريج متفوق/ مسائي   اولوية الفئات المبينة بالجدول و لمرة واحدةحسب  لبةالتسجيل للط تاحسي •

 فقط .مع فئة المتفوقين  ...( سيفتح التسجيلسنة اولى متفوق../متفوق

 

 إدارة التسجيل 

  



 
 

 
 

 

 


