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1 3 M D A 
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إدارة الساعات المعتمدة مكتب   1 5 2 1 0 3 2 

 
 

 2023ربيع الجداول الدراسية لفصل تسجيل 

 برامج الساعات المعتمدةبالمستوى العام طالب جميع 
 

العام   ▪ المستوى  لطالب  الدراسية  الجداول  تسجيل  سيتم 
 . الطالب فقطمن خالل  3202للفصل الدراسي ربيع 

 للطالب. الحساب اإللكترونيالتسجيل يتم من خالل  ▪

لفصل  لمقررات المستوى العام ل  الجداول الدراسيةمرفق   ▪
 لالطالع. 2023ربيع الدراسي 

يبدأ بعد إعالن نتيجة الفصل الدراسي   التسجيل الفعلي  ▪
 .2022خريف 

الذين   ▪ للطالب  مقرراتبالنسبة  كل  في  الفصل   نجحوا 
 :2022الدراسي خريف 

 30صباح يوم اإلثنين الموافق    10يبدأ التسجيل الساعة   (1
 . 0232يناير 

الساعة   (2 التسجيل  الموافق   10ينتهي  الثالثاء  يوم  مساء 
 .2023يناير  31

دراسية  (3 مجموعة  اختيار  طريق  عن  التسجيل  يتم 
(Group.واحدة فقط ) 

 التسجيل بأسبقية الدخول على الموقع اإللكتروني.  (4

كثر من أمقرر أو  بالنسبة للطالب الذين لم ينجحوا في   ▪
خريف   الدراسي  الفصل  )بسبب    2202مقررات 

 :الرسوب أو االنسحاب أو الحرمان(
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1 3 M D A 
 سنة  شهر  يوم

إدارة الساعات المعتمدة مكتب   2 5 2 1 0 3 2 

 
 

 1الموافق    األربعاءصباح يوم    10يبدأ التسجيل الساعة   (1
 . 2023فبراير 

 2الموافق    الخميس يوم    عصر  3ينتهي التسجيل الساعة   (2
 . 2023فبراير 

طريق   (3 عن  التسجيل  الدراسية يتم  المقررات  اختيار 

(Courses)   وليس عن طريق اختيار المجموعة الدراسية

(Group .) 
 األولوية في التسجيل للمقررات التي سبق الرسوب فيها.  (4
من يجد مشكلة في إتمام التسجيل، يمكن طباعة نسخة من  (5

مكتب إدارة شئون طالب برامج الساعات  الجدول والتوجه  
 الحرم الرئيسي بالجيزة   –أسفل مبنى إعدادي    –المعتمدة  

وذلك في   لمقابلة المسئول عن التسجيل لحل هذه المشكلة
الساعة   من  يوم    10الفترة  فبراير   1  األربعاءصباح 

فبراير   2  الخميسوحتى الساعة الثالثة عصر يوم    2023
بالتسجيل .  3202 يقوموا  لم  طالب  بمقابلة  يسمح  لن 

 . وطباعة نسخة من الجدول

إرشادي   ▪ دليل  برجاء  مرفق  التسجيل،  عملية  لخطوات 
 قراءته بعناية. 

 

 مع خالص األمنيات بالتوفيق 


