
 

 

 تسجيل االلكتروني للمقررات الدراسية قواعد ال
 (1220 الخريففصل )

 الحمل األكاديمي . 1

 CGPA < 1.70 1.70  CGPA <2.00 2.00  CGPA <2.50 2.50  CGPA <3.00 3.00 < CGPA المعدل التراكمي 

أقصى عدد ساعات  
 مسموح تسجيله

14 17 19 20 21 

أقصى عدد مقررات  
 دراسية

 غير محدد  ر محدد يغ غير محدد  5 5

 

 الجدول الزمني . 2

 2021 سبتمبر 22 ربعاءاأليوم  إلى سبتمبر 19 األحدمن يوم 
 . للمقررات يعرض الجداول الدراسية على الموقع اإللكتروني لالطالع عليها دون تسجيل فعل

 

 2021 سبتمبر 22 ربعاءاأليوم  إلى سبتمبر 19 األحدمن يوم 
 البرامج في حالة وجود مشاكل أو تعارضات.منسقي مراجعة الجداول الدراسية مع 

 

 عصرا   3 إلى باحا  ص  10من  سبتمبر 25 سبتاليوم 
 (361 ≥ساعات معتمدة ) أتموا الذين لطالبل  للمقررات يالفعل التسجيل

 

 مساء   10 إلىعصرا   4من  سبتمبر 25 سبتاليوم 
 ( 361 > معتمدةساعات  ≤ 110) أتموا الذين لطالبل  للمقررات يالفعل التسجيل

 

 عصرا   3 إلىصباحا    10من  سبتمبر 26 حداأليوم 
 ( 101 >ساعات معتمدة  ≤ 68) أتموا الذين لطالبل  للمقررات يالفعل التسجيل

 

 مساء   10 إلىعصرا   4من  سبتمبر 26 حداأليوم 
 ( 68 >ساعات معتمدة  ≤ 33) أتموا الذين لطالبل  للمقررات يالفعل التسجيل

 

 عصرا   3صباحا  إلي  10 من سبتمبر 27 ثنيناإليوم 
 ( 33 <ساعات معتمدة ) أتموا الذين وللطالبالمستجدين  لطالبل  للمقررات يالفعل التسجيل

 

 2021سبتمبر  28 الثالثاءيوم  مساء 10الساعة  إلى سبتمبر 27 ثنين اإليوم  عصر 4من الساعة 
   2021  الخريفات فصل ررهم لمقتسجيل وضبطفتح الموقع االلكتروني للتسجيل لجميع الطالب لمراجعة 

 

 2021 سبتمبر  30 الخميسيوم مساء  10الساعة  إلى سبتمبر 29 األربعاءيوم صباح  11من الساعة 
 . ب اإللكتروني الخاص بكل طالبالحساباستخدام المقررات  تسجيلبشأن الخاصة اتهم تقديم طلبالفترة المخصصة للطالب ل
  مشروع التخرج. تسجيل اتتقديم طلبلهم المحتمل تخرجالفترة المخصصة للطالب 

 

في من خالل الحساب اإللكتروني للطالب على الموقع الرسمي للكلية وتقديمها ال يتم خاصة يتم النظر في أي طلبات  ولن
 الموعد المحدد

 

 2021 أكتوبر 5ء الثالثاوحتى يوم  أكتوبر 2 السبتمن يوم 
المخصصة   التسجيل    وتنفيذ  البرامج  يمنسق  بواسطة  لجيتسال  وضبط  ديمياألكا   إلرشادلالفترة  في حالة الموافقة   الخاصةطلبات 

 األربعاء يوم  من    بدءا    ي الخاص بكل طالبـاب اإللكترونـة من خالل الحسـ م الدراسيـة جداولهـمراجعلطالب  يجب على اعليها، و
   .لمعرفة القرار النهائي على طلباتهم الخاصة أكتوبر 6
 

 2021 برأكتو 9السبت يوم 
 لشيخ زايد.حرم الكلية بمدينة اب 2021الخريف   لفصل  الدراسة  بدء

 

 2021 أكتوبر 10يوم األحد 
 الجيزة. حرم الكلية بب 2020الخريف   لفصل  الدراسة  بدء

 

 2021 أكتوبر 18 اإلثنينيوم صباح  11الساعة إلي  أكتوبر 16 السبتيوم  صباح 11الساعة من 
 . 2021 الخريفلفصل  (ADD & DROP) دراسي ررقم حذفو إلضافة الفترة المخصصة 

 

  2021أكتوبر  21 الخميسصباح يوم  11إلي الساعة  أكتوبر 19 الثالثاءصباح يوم  11من الساعة 
 . 2021 الخريفلفصل  ( DROP)فقط دراسي الفترة المخصصة لحذف مقرر 

 
للتعرف على  بصفة مستمرة  مدة لساعات المعتالبرامج اإللكتروني موقع المتابعة الطالب  جميع يجب على 

 أي مستجدات ومتابعة إجراءات التسجيل 


