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ادلورة 

 اخلريفية

ادلورة 

 الربيعية

عادة التسجيل للفصلني الأول ومبعىن آ خر ال يسجل الطالب)ة(يف ا حدى وحدات الفصل والثاين فالثالث والرابع مث اخلامس والسادس،  يسجل الطالب اجلديد يف وحدات الفصل الأول والثاين، ووفق نظام العالقات البيداغوجية، تعطى الأولوية يف ا 

ماكنية التسجيل يف ست وحدات غري مس توفاة للمعدل يف الفصول السابقة هلام.اخلامس آأو وحدات الفصل السادس وهو يتوفر   عىل ا 

آأو ابلتاكمل من معدالت  20/10عىل معدل يساوي آأو يفوق  )ة(تس توىف الوحدات حبصول الطالبو  الوحدات مس تقةل من حيث املعدل، وحيسب معدل الفصل بناء عىل معدالت وحداته، وحيسب معدل الاجازة بناء عىل معدالت الفصول الس تة.

   ، 20/05من وحدات الفصل عىل معدل رشيطة آأال يقل معدل آأي ، ، آأو بتاكمل الفصلني املتقابلني20/10 آأو يساوي فوقعىل معدل ي )ة(حبصول الطالب لو س توىف الفصوت  ،الفصلني املتقابلنيمعدال  تاكملحدات نفس الفصل، آأو ب و 

 ادلورة اخلريفية من بداية املومس ا ىل شهر يناير من لك مومس، ومتتد ادلورة الربيعية من شهر فرباير ا ىل هناية املومس اجلامعي. متتد

عادة التسجيل اال لكرتوين ابلنس بة للطلبة القداىم واجبة هناية لك مومس جامعي.  معلية التسجيل الالكرتوين للطلبة اجلدد، ومعلية ا 
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