
   

  Registration Schedule التسجيلجدول 

 Eligible Students التاريخ Date الفئات املسموح لها

 )ثانيالدراس ي ال الفصل ن فيياملقبول الطلبة املستجدون )الجدد (Spring 2021). 

 ( الطلبة املستمرون في دراسة مساقات وحدة التعلم التنمويARBU 150 ,ARBU140 

 MATU 130 , MATU 120, MATU 110, ENGU 120,ENGU 130      )  من دفعة

 وماقبل. 2019

  مساقات وحدة التعلم التنموي  نجازإزالوا الوقف االداري بعد أالطلبة الذين. 

 2021يناير  07خميسإلى ال يناير 05من الثالثاء  

From  Tuesday, January 05, 2021 

to Thursday, January 07, 2021 

 New admitted students for Spring 2021. 

 Returning students (Registration for MATU 110, 

MATU 120, MATU 130, ARBU 140, ARBU 150, 

ENGU 120, ENGU 130) for cohort of 2019 and 
before. 

 Students who removed the Administrative 

Postponement after passing all courses of 

the Developmental Instruction Unit. 

 

ضافةجدول   Add/Drop  Schedule السحب والإ
 الفئات املسموح لها

 ( Fall 2020األول )بناء على الساعات المنجزة بنهاية الفصل الدراسي 

Date التاريخ 

Start from (8:00 AM) until (23:59 PM) 

Eligible Students 

 According to Earned Credit Hours by the end of (Fall 2020)  

 املاجستير / الصيدلة( /)الدكتوراة العليا الدراسات بةطل. 

 ثانيال الدراس ي  الفصل ن فيياملقبولستجدون )الجدد( الطلبة امل .(Spring 2021) 

 2021يناير  14 خميسإلى ال يناير 10 األحدمن 

From Sunday, January 10, 2021  

to Thursday, January 14, 2021 

 Graduate students (Master / PhD / Doctor of 

Pharmacy Programs). 

 New admitted students for Spring 2021. 

 ( ساعة معتمدة فأكثر75) الطلبة املنجزون
       2021يناير  10 األحد

Sunday, January 10 , 2021                            
(75) or more earned hours 

 معتمدة ( ساعة74–24من )الطلبة املنجزون 
               2021يناير   11االثنين 

Monday, January 11 , 2021                            
(24 – 74)  earned hours 

 معتمدة ساعة  24أقل من 
         2021يناير  12الثالثاء 

Tuesday, January 12 , 2021                            
Less than 24 earned hours 

 لجميع الطلبة
 2021يناير  14 خميسإلى ال يناير 13االربعاء من 

From Wednesday, January 13, 2021 

to Thursday, January 14, 2021                                

All Students 

 

  تعليمات ومالحظات هامة:
 

 

  قبل البدء بالتسجيل يرجى التأكد بأن الخطة  الدراسية المدرجة في  برنامج  اإلرشاد االكاديمي

Degree Works مفعلة وغير  قابلة  للتعديل  (Active & Locked من قبل المرشد )

ً بأن الطلبة الذين لم يحددوا احتياجاتهم من المواد في   Degree Worksنظام األكاديمي، علما

 .لن يسمح لهم النظام من التسجيل

 تأكد من عدم وجود أي  (Hold.قد يؤدي إلى تعطيل تسجيلك ) 

 لتعرف كيفية استخدام النظام في تسجيل أو حذف  يمكنك االطالع على الدليل االرشادي

  اضغط هنا أو الفيديو االرشادي على الرابط  اضغط هنا المساقات الدراسية على الرابط اآلتي:

  به له   المسموح  العبء الدراسي من  أكثر  بأقل أو   يسجل أال  الطالب  على  يجب  

 ة معتمدة.( ساع19 – 12)

 ( ساعة معتمدة. 13الطالب المنذر أكاديمياً ال يحق له التسجيل في أكثر من ) 

 الثاني  يُسمح لطلبة االمتياز والطلبة المتوقع تخرجهم بنهاية الفصل الدراسي 

(Spring 2021) ( ساعة.22التسجيل في ) 

  الدليل االرشادي لكيفية بناء الخطة الدراسية للطالب في برنامجe WorksDegre اضغط هنا 

  :للحصول على المساعدة يمكنكم التواصل على البريد االلكتروني

Registration_department@uaeu.ac.ae  

  في حالة فقدان كلمة السر يرجى مراجعةHelpdesk أو عبر البريد    037136111على الرقم

 Helpdesk@uaeu.ac.ae   االلكتروني:
 
 

 

 

ضافة التسجيل  جدول   2021-2020من العام الجامعي الثانيللفصل الدراسي والسحب والإ
Registration Schedule and Add/Drop for Spring Semester (2020-2021) 

 

 
 

Registration Tips: 
 

 Before starting the registration process, please make sure that your study plan 

in Degree Works is approved (Active & Locked) by your advisor. Students who 

do not specify their courses in the Degree Works system will not be able to 

register. 

 Please make sure that no (Hold) prevents you from registering for your classes. 

 You can view the registration guidelines which explain how to use the system 

to add and drop courses by  clicking here or registration guidelines video by 

clicking here 

 Students in good academic standing may register 12 to 19 credit hours. 

 Students who are under Probation cannot register for more than 13 credit hours. 

 Honors students and students who are expected to graduate in Spring 2021 may 

register for up to 22 credit hours. 

 For guidance how to create your own plan in Degree Works click here 

If you require any further assistance, please contact us via email  

Registration_department@uaeu.ac.ae  

 If you do not know your password, please contact the Helpdesk at 037136111 

or via email Helpdesk@uaeu.ac.ae  

  

https://www.uaeu.ac.ae/ar/dvcsae/registration/user-guide_course-registration-with-dw_a.pdf
https://www.uaeu.ac.ae/ar/dvcsae/registration/user-guide_course-registration-with-dw_a.pdf
https://youtu.be/S1BGgvAIMKs
https://youtu.be/S1BGgvAIMKs
https://youtu.be/1jdlQ7XVCUE
https://youtu.be/1jdlQ7XVCUE
mailto:Registration_department@uaeu.ac.ae
mailto:Helpdesk@uaeu.ac.ae
http://www.qu.edu.qa/static_file/qu/students/documents/common-registration-errors-ar.pdf
https://www.uaeu.ac.ae/en/dvcsae/registration/user-guide_course-registration-with-dw_e.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=S1BGgvAIMKs
https://www.youtube.com/watch?v=1jdlQ7XVCUE&feature=youtu.be
mailto:Registration_department@uaeu.ac.ae
mailto:Helpdesk@uaeu.ac.ae

