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 التاريخ

Date 

 دثـــالح

Event 

22/1/2023 – 16/2/2023 
 الثانيبداية االرشاد االكاديمي و التسجيل للفصل الدراسي 

Beginning of registration and Advising for the Spring semester 

11/2/2023 
 الثانيللفصل الدراسي  بداية الدراسه

Beginning of spring semester 

11/2/2023 – 16/2/2023 

 حتى الساعة العاشرة مساءا

 االضافةاسبوع الحذف و 

 االنتقال بين البرامج الدراسية ، االنتقال بين الفروع

Add and Drop Week, transfer between branches and programs 

11/2/2023 – 16/2/2023 

 حتى الساعة العاشرة مساءا

 جم1000التسجيل الول مرة بفترة السحب و االضافة بغرامة 

Registration in the add and drop period with a penalty LE 1000 

11/2/2023 – 16/2/2023 

 حتى الساعة العاشرة مساءا

 قبل بداية الدراسة وخالل فترة السحب و االضافة ترد كامل رسوم المقرر من المقررات  االنسحاب

Dropping courses during the add and drop period the full course fees will be refunded 

18/2/2023 – 23/2/2023 

 حتى الساعة العاشرة مساءا

 % من رسوم الساعات15خصم  الثانياسقاط مقرر فى االسبوع  

Dropping courses before the end of the second week with a 15% deduction from the course’s fees 

25/2/2023 – 2/3/2023 

 حتى الساعة العاشرة مساءا

 عاتا% من رسوم الس30خصم  الثالثاالسبوع اسقاط مقرر فى 

Dropping courses before the end of the second week with a 30% deduction from the courses fees 

3/3/2023 

 

 اسقاط مقرر بعد االسبوع  الثالث الترد اي رسوم

Dropping courses after the third week of study no fees will be refunded 
 

 تعليمات التسجيل :

  2.00ساعة كحد أقصى لمن هو أقل من  16فما فوق و  2.00ساعة معتمده لمن معدله التراكمي  21الحد االقصى للتسجيل بالفصل الدراسي 
 
The max. limit for registration in a semester is 21 credit hours for those with a GPA of 2.00 and above, and a max. 
of 16 hours for those who is less than a GPA of 2.00. 
 
 

 



 ( للتخرج للطالب المنتظم ومضي على االقل سنتين للطالب  3مراعاة مضي عدد سنوات )المحول من فرع أخرسنوات ونصف 
 

   Taking into account that three and a half years have passed for graduation for the regular student, and at least 
two years have passed for the student transferred from another branch 

 
  الطالب  وأما الطالب الجدد للطالب المستمرين  % من مصاريف الفصل كحد أدنى30فة الى باالضا قبل عملية التسجيل القديمة دفع جميع المصاريف 

 . ساعة معتمده فأكثر 100ذي انهى عدد ال
 Pay all the old expenses before the registration process, in addition to 30% of the first semester fees as a minimum for continuing 

students. As for new students and the student expected to graduate (100 credit hours and more) in the first semester, must pay the 
full expenses. 
 

  من تاريخ التسجيل ولن تقوم الجامعة بإرجاع التسجيل الملغي ويستطيع الطالب اعادة التسجيل ثالث ايام يعتبرالتسجيل الغي ما لم يتم الدفع خالل
 .(SISمرة أخرى عن طريق )

 Registration is considered cancelled unless payment is made within three days from the date of registration. The university will not 
return the cancelled registration, and the student can re-register through (SIS). 

 
 ( في حال أنSISلم يلغي التسجيل للطالب الذي لم يدفع المصاريف فإن الطالب مسئو ) ل مسئولية مالية و قانونية في حالة عدم طلبه الغاء تسجيله

 في الميعاد المحدد وسيلزم الطالب بدفع كافة مصاريف الفصل كاملة.
 If (SIS) did not cancel the registration of the student who did not pay the fees, the student will be responsible financially and legally. 

 
 .التاكد من الخطة الدراسية قبل القيام بالتسجيل والجامعة غير مسئولة عن أي خطأ في التسجيل فالتسجيل مسئولية الطالب مسئولية كاملة 

 
 Make sure of the study plan before registering, and the university is not responsible for any mistake in registration. Registration is the 

student's full responsibility. 
 


