
  

    للطلبة القدامىللطلبة القدامى  ٢٠٢١٢٠٢١//٢٠٢٠٢٠٢٠  ا�ولا�ولللفصـل الدراسـي للفصـل الدراسـي   مواعيـد التسجيـل وا�نسحاب وا�ضافةمواعيـد التسجيـل وا�نسحاب وا�ضافة

  

 م&حظات:

لى ث#ث تم تقسيمھا ا فما بعد ٢٠١٦/٢٠١٧للعام الجامعي يرجى ا�نتباه الى أن متطلبات الجامعة ا�ختيارية للطلبة المقبولين  .١
يختار الطالب مساق واحد من كل مجموعة  (المعارف ا!نسانية، المعارف العلمية والزراعية، المعارف الصحية)مجموعات وھي 

سيتم اعتبارھا من مساق لنفس المجموعة سيتم احتساب واحد من ھذه المساقات والباقي  أكثرقام بتسجيل  إذاعلما بان الطالب 
 مساقات زائده.

يستطيعون التسجيل في اي وقت من  وطلبة ا�رشاد الخاص الطلبة من ذوي ا�حتياجات الخاصة وطلبة التفوق الرياضي والفني .٢
  اوقات التسجيل دون ا�لتزام بموعد معين، بشرط دفع الرسوم الجامعية المطلوبة كاملة قبل موعد التسجيل.

) من عدد %١٥ة ل4ضافة على الشعب المغلقة التسجيل في شعب مغلقة بنسبة (يسمح لجميع الطلبة الذين تنطبق عليھم الشروط التالي .٣
 مقاعد القاعة دون الحاجة للرجوع الى رئيس القسم.

 الطالب تحت المراقبة. •

 متوقع تخرجه •

 (جميع شعب المساق مغلقة)مساق مغلق. •

 بقي التدريب.انھى الساعات و •

 رسوب في المساق في الفصل الماضي. •

 ر.سبب القبول تجسي •

 طالب دراسات عليا. •

 محول على نفس الفصل. •

 .مساق ضمن الخطة ا�سترشادية •

 ) المخصصة للطالب.%١٥يسمح لرؤساء ا�قسام با�ضافة على الشعب المغلقة بعد انتھاء اليوم ا�ول للتسجيل او بعد انتھاء نسبة ( .٤

ھي من اختصاص رؤساء ا�قسام شعب المغلقة يرجى العلم بأن عملية طرح المساقات والشعب ورفع السعات وا�ضافة على ال .٥
  وحدة القبول والتسجيل لذا يرجى عدم مراجعة وحدة القبول والتسجيل بھذا الخصوص.ليست من اختصاص ا�كاديمية و

  مع امنياتي لجميع الطلبة بالتوفيق والنجاح
  

  المسجـــــــــل العــــــــــــام
  

  صالـــــــح حجــــــــــــازي

  السنوات والكليات موعد التسجيل

) ١٠.٠٠(الساعة  ٢٢/٩/٢٠٢٠الموافق  الث&ثاءيبدأ التسجيل يوم 
 .)١٦.٠٠وينتھي الساعة (

معرفة موعد تسجيلك عليك الحصول عليه من صفحة ل
  كما ھو موضح بالشكل التالي. رونيةخدمات الطالب ا�لكت

  ولغاية ٢٢/٩/٢٠٢٠الموافق  الث&ثاء) يوم ١٦.٠٠الساعة (
 .٣/١٠/٢٠٢٠الموافق  السبت) يوم ٢٣:٥٩الساعة (

  
 فترة ا�نسحاب وا�ضافة لجميع طلبة الجامعة.

  ٢٧/٩/٢٠٢٠الموافق  ا�حد) صباح يوم ٢.٠٠الساعة (
المسددين للرسوم ناء الغرامة المالية على الطلبة غير ب

  والراغبين بالتسجيل  الجامعية

  )٢٣.٥٩الساعة ( ٣/١٠/٢٠٢٠الموافق  السبت
  

  اخر موعد لحذف المساقات مع ترصيد الرسوم الجامعية


