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أرحــب بكــم فــي جامعــة عجمــان وأدعوكــم  لــي أن  اســمحوا 
إلــى حضــور فعاليــات األســبوع التعريفــي والــذي يهــدف إلــى 

الجامعيــة. الحيــاة  فــي  اندماجكــم  تســهيل عمليــة 

يــوم األحــد 20 أغســطس  التعريفــي  تبــدأ فعاليــات األســبوع 
فــي  بجولــة  ســتقومون  حيــث  الواحــدة ظهــرًا،  الســاعة   2017
ــرة  ــى المرافــق المتوف حــرم الجامعــة تتعرفــون مــن خاللهــا عل
بحفــل  الجولــة  وتختتــم  المتاحــة.  الطالبيــة  واألنشــطة  لكــم 
عنــد الســاعة الخامســة مســاًء واجتمــاع رســمي عنــد الســاعة 
الخامســة والنصــف. ويشــكل هــذا التقليــد الجامعــي، الــذي 
مســيرة  فــي  فارقــة  عالمــة  ذويكــم،  فيــه  يشــارك  أن  نأمــل 
حياتكــم الجامعيــة. علمــً ان أســماء المشــاركين ســتدخل فــي 

ســحب علــى حســم بمقــدار 5% علــى الرســوم الجامعيــة*. 

ــوم الخميــس 24  تســتمر فعاليــات األســبوع التعريفــي حتــى ي
أغســطس لتمنحكــم الوقــت الكافــي للتعــرف علــى مرافــق 
الجامعــة والمناطــق المحيطــة بهــا باإلضافــة إلــى التواصــل مــع 
أعضــاء الهيئــة التدريســية وزمالئكــم فــي الكليــات المختلفــة.

أرجــو أن تحرصــوا علــى حضــور األســبوع التعريفــي وأن تترقبــوا 
عمليــة  لكــم  يوضــح  العــام  المســجل  مــن  إيميــل  وصــول 

التســجيل ومــا يرتبــط بهــا مــن إجــراءات ووثائــق. 

ــم ممتعــة وموفقــة مــع  ــة تعل ــي لكــم برحل ــص تمنيات مــع خال
جامعــة عجمــان.

د. كريم الصغير
مدير الجامعة

*يضــاف هــذا الحســم إلــى أي حســومات أخــرى تقدمهــا الكليات 
أو يتمتــع بهــا الطالــب.

I am delighted to personally welcome you to Ajman 
University (AU). Because everyone here wants to 
ensure that your transition to campus is as smooth 
as possible, we have prepared a comprehensive and 
exciting Orientation Week program. 

The very first step on your journey as an AU student 
begins at 1 p.m. on 20 August 2017 with a campus tour 
and an introduction to co-curricular activities. We end 
the day with a reception at 5 p.m., followed by the formal 
Convocation Ceremony at 5:30 p.m. Participating in the 
great academic ritual of Convocation commemorates 
your entry into higher education. Families are 
encouraged to attend and mark this important occasion 
with you. During the reception, you can enter a draw to 
win one of two prizes that entitle you to a 5% discount 
on tuition fees*. 

Orientation continues through 24 August 2017 with 
daily offerings to explore AU and its surrounding areas. 
These events provide great opportunities to meet 
faculty, make new friends, and start the process of 
making yourself at home before classes start.  

Please mark your calendars now and arrange to be 
with us for Convocation and Orientation. 

Your future starts now. 

We look forward to welcoming you to the AU community.
 
Sincerely,

Karim Seghir, Ph.D.
Chancellor

*Winners will receive the 5% discount on top of any other 
discounts that their respective colleges might be offering, or 
for which the student is entitled.



أعزائي الطلبة،

إلــى  انضمامكــم  أرحــب بكــم وأهنئكــم علــى  أن  يســعدني 
ملؤهــا  دراســية  حيــاة  لكــم  وأتمنــى  عجمــان،  جامعــة  أســرة 

والنجــاح. التفــوق 

إن مــن األهــداف التــي تســعى إدارة القبــول والتســجيل إلــى 
تحقيقهــا هــي أن تبــدأ مســيرتكم التعليميــة بدايــة موفقــة 
وسلســة. وعليــه فــإن البرنامــج اإلرشــادي يبيــن لكــم المواعيــد 
الــذي  المــكان  وكذلــك  التســجيل،  بعمليــة  الخاصــة  الهامــة 
ســتقابلون فيــه مرشــدكم األكاديمــي، إلتمــام عمليــة تســجيل 

المســاقات.

المســتندات  باســتكمال  أذكركــم  أن  لــي  اســمحوا  وأخيــرًا، 
تتــم  لــن  أنــه  إذ  بالجامعــة،  االلتحــاق  ملــف  فــي  المطلوبــة 
عمليــة تســجيل المســاقات إال بعــد اســتيفائكم كافــة األوراق 

المطلوبــة.

شــكرًا لكــم النتســابكم لجامعــة عجمــان، وأتمنــى لكم مســيرة 
تعليميــة مكللــة بالنجاح.

مع خالص تحياتي، 

عصام برهام
المسجـل العـام 

Dear Admitted Student,

Allow me to welcome you and congratulate you on 
joining Ajman University. 

One of the objectives that the Office of Admissions 
and Registration seeks to achieve is that you 
begin your educational career on the right note. 
Therefore, during the orientation program you will 
be informed of key dates relating to the registration 
process in addition to other relevant information. 
You will also be informed of where you can meet 
your academic advisor to complete the course 
registration process. 

Finally, allow me to remind you to submit any 
outstanding documents in your registration file, if 
you have not already done so. You will not be able 
to complete your registration process until all 
required paperwork has been submitted.

Thank you for choosing Ajman University, and I 
wish you an enjoyable and successful academic 
journey with us.

Best Regards,

Essam Burham
University Registrar  



برنامج حفل استقبال الطلبة
20 أغسطس 2017

الفقرة التوقيت

استقبال وضيافة خفيفة 4:30 م
بدء الحفل 5:30 م

النشيد الوطني 5:40 م
تالوة آيات من القرآن الكريم 5:43 م

عرض مصور 5:45 م
كلمة مدير الجامعة الترحيبية - د. كريم الصغير 5:55 م

الكلمة الترحيبية لنائب مدير الجامعة للشؤون األكاديمية - د. خالد الصالح  6:10 م
الكلمة الترحيبية لممثلي الطلبة 6:20 م

موكب الخروج* 6:30 م

Convocation Ceremony
20 August 2017

4:30 pm Reception and Light Snacks 

5:30 pm Processional

5:40 pm National Anthem

5:43 pm Quran Recitation

5:45 pm Video Presentation 

5:55 pm Welcome Address by AU Chancellor, Karim Seghir, Ph.D.

6:10 pm Welcome Address by Vice Chancellor for Academic Affairs, Khaled Assaleh, Ph.D.

6:20 pm Welcome Address by Student Representatives 

6:30 pm Recessional*

* يتعيــن علــى الطلبــة واألهالــي البقــاء جالســين فــي مقاعدهــم بعــد موكــب الخــروج لإلعــالن عــن الفائزيــن فــي الســحب، بحضــور 
عميــدة شــؤون الطلبــة، الدكتــورة نهلــة القاســمي

*Students and families to stay seated after Recessional for live draw with Dean of Student Affairs Nahla al 
Qassimi, Ph.D.



إدارة القبول والتسجيل
البرنامج اإلرشادي للطلبة الجدد – الفصل الخريفي 2017

الموقعالحدثالوقتالتاريخاليوم

20 اغسطس 2017األحد

8:00 ص–5:00م
 استكمال الملفات للطلبة

الجدد
مكاتب القبول والتسجيل

1:30ظ- 4:30م
 تسجيل المساقات للطلبة

الجدد
Online + الكليات

حفل استقبال الطلبة الجدد 5:30م-6:30م
مركز الشيخ زايد للمؤتمرات 

والمعارض

االثنين - الخميس
 21 -24  اغسطس

2017

8:00 ص-5:00م
 تسجيل المساقات للطلبة

الجدد
Online + الكليات

8:00 ص-5:00م
 استكمال الملفات للطلبة

الجدد
مكاتب القبول والتسجيل

8:00 ص-5:00م
 قبول طلبات معادلة

المساقات
مكاتب القبول والتسجيل

8:30 ص-5:00م
 قبول طلبات تغيير

التخصص
مكاتب القبول والتسجيل

بداية الدراسة27 اغسطس 2017األحد

 27 - 31 اغسطساألحد - الخميس
Onlineفترة اإلضافة والسحب8:00 ص-6:00م2017

8:00 ص-6:00م31 اغسطس 2017الخميس
 أخر موعد إيقاف التسجيل مع

استرداد كامل الرسوم
Online

8:00 ص-3:00م3 - 14 سبتمبراألحد - الخميس
 فترة إمكانية  إيقاف

 التسجيل مع استرداد %50
من الرسوم

مكاتب القبول والتسجيل



Day Date Time Event Location

Sunday 20 August 2017

8:00am – 5:00pm
File Completion for New 
Students   

Office of Admis-
sions and Regis-
tration

1:30pm – 4:30pm
Course Registration for 
New students

Colleges + Online

5:30pm-6:30pm Convocation Ceremony Sheikh Zayed Hall

Monday-Thursday August 21 - 24, 2017

8:00am – 5:00pm
Course Registration for 
New Student

Colleges + Online

8:30am – 5:00pm
File Completion for New 
Students   

Office of Admis-
sions and Regis-
tration

8:30am – 5:00pm

Window for Credit 
Transfer Requests and 
Submission of Course 
Registration for New 
Students

Office of Admis-
sions and Regis-
tration

8:30am – 5:00pm
Change of Major Re-
quests

Office of Admis-
sions and Regis-
tration

Sunday August 27, 2017 Classes Begin 

Sunday-Thursday August 27 - 31, 2017 8:00am – 6:00pm Add & Drop Period       Online

Thursday August 31, 2017 8:00am – 6:00pm

Deadline for Dropping 
Courses and Suspen-
sion of Registration with 
100% Refund        

Online

Sunday - Thursday
September

3 - 14, 2017
8:00am – 3:00pm

Window for Suspension 
of Registration with 50% 
Refund        

Office of Admis-
sions and Regis-
tration

Office of Admissions and Registration
Orientation Program for new students – Fall semester 2017



األسبوع اإلرشادي للطلبة الجدد
20-24 أغسطس 2017 

المكان الزمان الفعالية اليوم والتاريخ

إدارة القبول والتسجيل 8:00 ص - 5:00 م
استكمال إجراءات التسجيل

تسليم الوثائق المطلوبة واعتماد التخصص

األحد
20 أغسطس 2017

مركز الشيخ زايد للمؤتمرات 
والمعارض

8:00 ص - 6:30 م مكاتب االستعالم الخاصة بالكليات والخدمات 
الجامعية

مركز الشيخ زايد للمؤتمرات 
والمعارض

1:00 ظ تجمع الطلبة الجدد
في مركز الشيخ زايد للمؤتمرات والمعارض

مقر الجامعة
1:30ظ - 4:30 م  جولة في مرافق الجامعة

)األبنية والقاعات الدراسية(
واللقاء بأعضاء الهيئة التدريسية وتسجيل 

المساقات

مركز الشيخ زايد للمؤتمرات 
والمعارض

4:30 م- 5:15 م حفل استقبال الطلبة وذويهم

مركز الشيخ زايد للمؤتمرات 
والمعارض

5:30 - 6:30 م حفل ترحيب رسمي و كلمة مدير جامعة عجمان

Online + الكليات 8:00 ص - 5:00 م تسجيل المساقات

االثنين
21 أغسطس 2017

إدارة القبول والتسجيل 8:00 ص - 5:00 م استكمال إجراءات التسجيل
 تسليم الوثائق المطلوبة واعتماد التخصص

مركز الشيخ زايد للمؤتمرات 
والمعارض

9:00 - 10:30 ص  ))طريقكم إلى النجاح((
كلمة ترحيبية وعرض تقديمي لنائب مدير 

الجامعة للشؤون األكاديمية
عرض تقديمي لعمادة شؤون الطلبة، القبول 

والتسجيل، المالية. تكنولوجيا المعلومات 
والمكتبة

قاعات االستقبال - ذكور وإناث
(J-2Block B)

1:00 - 4:00 م لقاء اليوم المفتوح مع عمادة شؤون الطلبة
يتخلله ألعاب ومسابقات وسحب على جوائز 

(Win Smart Tablet) 



المكان الزمان الفعالية اليوم والتاريخ

Online + الكليات 8:00 ص - 5:00 م تسجيل المساقات

الثالثاء
22 أغسطس 2017

إدارة القبول والتسجيل 8:30 ص - 5:00 م استكمال إجراءات التسجيل
 تسليم الوثائق المطلوبة واعتماد التخصص

المجمع الرياضي
)ذكور(

11:00 - 12:30 ظ اإلرشاد الرياضي
التسجيل في الفرق الرياضية

و اللقاء مع رياضيي جامعة عجمان

قاعات االستقبال - ذكور وإناث
(J-2Block B)

1:00 - 4:00 م نشاطات األندية
مسابقة الطبخ -عروض المواهب 

) Fantastic Brothers(  وعروض حية



المكان الزمان الفعالية اليوم والتاريخ

مركز الشيخ زايد للمؤتمرات 
والمعارض

5:00 – 8:00 م حفل عشاء- عمادة شؤون الطلبة 
استقبال ومسابقات ونشاطات مختلفة

الثالثاء
22 أغسطس 2017

Online + الكليات 8:00 ص – 5:00 م تسجيل المساقات

األربعاء 
23 أغسطس 2017

إدارة القبول والتسجيل 8:30 ص – 5:00 م استكمال إجراءات التسجيل
 تسليم الوثائق المطلوبة واعتماد التخصص

المجمع الرياضي
)اناث(

11:00 – 12:00 ظ اإلرشاد الرياضي
التسجيل في الفرق الرياضية

و اللقاء مع رياضيي جامعة عجمان

المجمع الرياضي
)اناث(

12:30 – 1:30 ظ نشاطات األندية
كاريوكي - عروض  المواهب -

 تحدي  كرة الطاولة.

قاعات االستقبال- أناث
)Block B-J2(

2:30 – 1:30 م مركز الفنون الجميلة
 عرض بعنوان سيمفونية األلوان والتسجيل 

في مركز الفنون للراغبين 

المجمع الرياضي
)ذكور(

2:30 – 3:30 م نشاطات األندية
كاريوكي - عروض  المواهب -

 تحدي  كرة الطاولة 

قاعات االستقبال- ذكور
)Block B-J2(

3:30 – 4:30 م
مركز الفنون الجميلة

 عرض بعنوان سيمفونية األلوان والتسجيل 
في مركز الفنون للراغبين

مبنى J2 - ذكور واناث
)Block A(

5:00 – 8:00 م جولة في المدينة
تعرف على أهم معالم مدينة عجمان والشارقة



المكان الزمان الفعالية اليوم والتاريخ

Online + الكليات 8:00 ص –5:00 م تسجيل المساقات 

الخميس
24 أغسطس 2017

إدارة القبول والتسجيل 8:30 ص – 5:00 م
استكمال إجراءات التسجيل

الوثائق المطلوبة واعتماد التخصص

المجمع الرياضي
)اناث(

12:00 – 2:00 ظ
نشاطات األندية

عروض ثقافية - ألعاب - مسابقات وعروض 
مانغا

غرفة األلعاب - ذكور
Block B – J1

12:00 – 2:00 ظ
نشاطات األندية

)3 PS( دوري الفيفا
مسابقات وألعاب

سكن الطلبة - اناث 7:00 – 9:00 م حفل عشاء وأنشطة الجمعة
25 أغسطس 2017

سكن الطلبة - ذكور 7:00 – 9:00 م حفل عشاء وأنشطة السبت
 26 اغسطس

القاعات الدراسية حسب الجداول 
الدراسية

بداية الدراسة  األحد
27 اغسطس

مركز التعليم المستمر 10:00 – 12:00 ظ )TOEFL( اختبار اللغة اإلنجليزية

المجمع الرياضي 8:00 ص – 5:00 م تسجيل في الفرق الرياضية 
طيلة األسبوع 

اإلرشادي
20 - 24 اغسطس



AU NEW STUDENT ORIENTATION WEEK
20 August – 24 August, 2017

DAY Date Time Event Location 

Sunday 20 Aug

8:00 a.m. – 5:00 p.m.
Document submission and/or 
change of major

Office of 
Admission and 
Registration

8:00 a.m. – 6:30 p.m.

COLLEGES/SERVICES 
INFORMATION DESKS
Find out about co-curricular 
activities, payment, 
requirements…etc.

SZC

1:00 p.m. 

ASSEMBLY
All new students are invited to 
assemble in the Sheikh Zayed 
Centre for Conferences & 
Exhibitions

SZC

1:30 p.m. – 4:30 p.m.

TOUR OF COLLEGES
Tour of AU buildings & 
classrooms -
Faculty meet & greet -
Course registration

Campus

4:30 p.m. – 5:15 p.m.
RECEPTION
Students and their parents 
are invited to enjoy some 
refreshments

SZC

      5:30 p.m. – 6:30 p.m.
CONVOCATION CEREMONY
Formal welcome by the 
Chancellor



DAY Date Time Event Location 

Monday

    

21 Aug

8:00 a.m. – 5:00 p.m. REGISTRATION Colleges +
 online

8:30 a.m. – 5:00 p.m.
Document submission and/or 
change of major

Office of 
Admission and 
Registration

9:00 a.m. – 10:30 a.m.

SUCCEEDING AT AU
A welcome note  and Presentation 
from the VCAA -
Presentations: Student Affairs, 
Admissions & Registration, 
Finance, IT & Library

SZC

1:00 p.m.  – 4:00 p.m. STUDENT AFFAIRS OPEN HOUSE 
Games, competitions & a 
prize draw 
( Win Smart Tablet)

J2 Block B 
Reception
 (Male-Female)

Tuesday 22 Aug

8:00 a.m. – 5:00 p.m. REGISTRATION Colleges +
 online

8:30 a.m. – 5:00 p.m. Document submission and/or 
change of major

Office of 
Admission and 
Registration

11:00 a.m. – 12:30 p.m. AU SPORTS TEAMS
Get involved in sports at AU and 
meet some of our current leading 
athletes

Sport Complex 
(Male)

1:00 p.m. – 4:00 p.m. CLUB ACTIVITIES
Cooking competitions, a talent 
show (Fantastic brothers) and live 
performances

J2 Block B 
Reception
(Male-Female)

5:00 p.m.  – 8:00 p.m. DINNER
Student affairs freshmen dinner, 
reception, games & competition

SZC



DAY Date Time Event Location 

Wednesday 23 Aug

8:00 a.m. –5:00 p.m. REGISTRATION Colleges +
 online

8:30 a.m. –5:00 p.m. Document submission and/or 
change of major

Office of 
Admission and 
Registration

11:00 a.m.  –12:00 p.m. AU SPORTS TEAMS
Get involved in sports at AU and 
meet some of our current leading 
athletes

Sport Complex 
(Female)

12:30 p.m. –1:30 p.m. CLUB ACTIVITIES
Karaoke, a talent show and a
table football (foosball) 
competition

Sport Complex 
(Female)

1:30 p.m.  – 2:30 p.m. FINE ART CENTER
(Color symphony show) 
Sign up for art classes at AU

J2 Block B 
Reception
 (Female)

2:30 p.m.  – 3:30 p.m. CLUB ACTIVITIES
Karaoke, a talent show and a
table football (foosball) 
competition

Sport Complex 
(Male)

3:30 p.m.  – 4:30 p.m. FINE ART CENTER
(Color symphony show)
Sign up for art classes at AU.

J2 Block B 
Reception
 (Male)

5:00 p.m.  – 8:00 p.m. CITY TOURS
Explore city of Ajman & Sharjah

J2 Block A
(Male-Female)



DAY Date Time Event Location 

Thursday 24 Aug

8:00 a.m. – 5:00 p.m. REGISTRATION Colleges +
 online

8:30 a.m. – 5:00 p.m.
Document submission and/or 
change of major

Office of 
Admission and 
Registration

12:00 p.m. – 2:00 p.m. CLUB ACTIVITIES
Live cultural performances, 
games, competitions and a 
manga show.

Sport Complex  
(Female)

12:00 p.m. – 2:00 p.m. CLUB ACTIVITIES
PS3 FIFA tournament,
 competitions and games

Game Room J1 
Block B
(Male)

Friday 25 Aug 7:00 p.m.  – 9:00 p.m. DINNER RECEPTION & 
ACTIVITIES

Dorms-Female

Saturday 26 Aug 7:00 p.m. – 9:00 p.m. DINNER RECEPTION & 
ACTIVITIES

Dorms-Male

Sunday 27 Aug As scheduled. Classes Begin Academic 
Buildings

10:00 a.m. – 12:00 p.m. TOEFL TESTING Continuing 
Education 
Center

All Week 20 -24 Aug 8:00 a.m. – 5:00 p.m. SPORTS TEAM REGISTRATION Sport Complex



استكمال الملف وتسجيل المساقات للطلبة الجدد
الفصل الخريفي 2017

كلية الهندسة
استكمال الملفات  تسجيل المساقات 

المكان

 مكاتب القبول والتسجيل:
طالب : مبنى J2، بلوك B، الطابق األرضي

طالبات : مبنى J2، بلوك B، الطابق األرضي

طالب وطالبات:
هندسة معمارية + تصميم داخلي: 

CAAD lab ،الطابق الثاني ،C بلوك ،J2  مبنى
الهندسة الكهربائية + هندسة المعدات الطبية:

مبنى  J2، بلوك A، الطابق الثاني، قاعة 208

الزمن األحد: 20 أغسطس : 8:00 م – 5:00 م
االثنين – الخميس : 21 – 24 أغسطس

8:30 ص – 5:00 م

األحد: 20 أغسطس : 1:30 ظ – 4:30 م
االثنين – الخميس : 21 – 24 أغسطس

8:00 ص – 5:00 م

كلية تكنولوجيا المعلومات 

استكمال الملفات تسجيل المساقات 

المكان  مكاتب القبول والتسجيل:
طالب : مبنى J2، بلوك B، الطابق األرضي

طالبات : مبنى J2، بلوك B، الطابق األرضي

طالب وطالبات:
Project lab ،الطابق األول ،C بلوك ،J2  مبنى

الزمن األحد: 20 أغسطس : 8:00 م – 5:00 م
االثنين – الخميس : 21 – 24 أغسطس

8:30 ص – 5:00 م

األحد: 20 أغسطس : 1:30 ظ – 4:30 م
االثنين – الخميس : 21 – 24 أغسطس

8:00 ص – 5:00 م

كلية إدارة األعمال
استكمال الملفات تسجيل المساقات 

المكان  مكاتب القبول والتسجيل:
طالب : مبنى J2، بلوك B، الطابق األرضي

طالبات : مبنى J2، بلوك B، الطابق األرضي

طالب وطالبات:
Computer lab B1 ،الطابق األرضي ،C بلوك ،J2  مبنى

الزمن
األحد: 20 أغسطس : 8:00 م – 5:00 م

االثنين – الخميس : 21 – 24 أغسطس
8:30 ص – 5:00 م

األحد: 20 أغسطس : 1:30 ظ – 4:30 م
االثنين – الخميس : 21 – 24 أغسطس

8:00 ص – 5:00 م



كلية التربية والعلوم األساسية

استكمال الملفات تسجيل المساقات 

المكان
 مكاتب القبول والتسجيل:

طالب : مبنى J2، بلوك B، الطابق األرضي
طالبات : مبنى J1، بلوك A، الطابق الثاني

طالب :  مبنى J1، بلوك C، الطابق الثاني، قاعة 15 
طالبات : مبنى J1، بلوك C، الطابق الثاني، قاعة 17

الزمن األحد: 20 أغسطس : 8:00 م – 5:00 م
االثنين – الخميس : 21 – 24 أغسطس

8:30 ص – 5:00 م

األحد: 20 أغسطس : 1:30 ظ – 4:30 م
االثنين – الخميس : 21 – 24 أغسطس

8:00 ص – 5:00 م

كلية اإلعالم والعلوم اإلنسانية 

استكمال الملفات تسجيل المساقات 

المكان  مكاتب القبول والتسجيل:
طالب : مبنى J2، بلوك B، الطابق األرضي

طالبات : مبنى J2، بلوك B، الطابق األرضي

طالب وطالبات:
Multimedia Lab ،الطابق األرضي ،A بلوك ،J2 مبنى

الزمن األحد: 20 أغسطس : 8:00 م – 5:00 م
االثنين – الخميس : 21 – 24 أغسطس

8:30 ص – 5:00 م

األحد: 20 أغسطس : 1:30 ظ – 4:30 م
االثنين – الخميس : 21 – 24 أغسطس

8:00 ص – 5:00 م

كلية الصيدلة والعلوم الصحية

استكمال الملفات  تسجيل المساقات 

المكان  مكاتب القبول والتسجيل:
طالب : مبنى J2، بلوك B، الطابق األرضي
طالبات : مبنى J1، بلوك A، الطابق الثاني

طالب وطالبات:
مبنى J1 ، بلوك A، الطابق األرضي، قاعة 4

الزمن األحد: 20 أغسطس : 8:00 م – 5:00 م
االثنين – الخميس : 21 – 24 أغسطس

8:30 ص – 5:00 م

األحد: 20 أغسطس : 1:30 ظ – 4:30 م
االثنين – الخميس : 21 – 24 أغسطس

8:00 ص – 5:00 م



كلية طب األسنان

استكمال الملفات تسجيل المساقات 

المكان  مكاتب القبول والتسجيل:
طالب : مبنى J2، بلوك B، الطابق األرضي
طالبات : مبنى J1، بلوك A، الطابق الثاني

طالب وطالبات:
مبنى J1 ، بلوك C، الطابق األرضي، قاعة 1

الزمن األحد: 20 أغسطس : 8:00 م – 5:00 م
االثنين – الخميس : 21 – 24 أغسطس

8:30 ص – 5:00 م

األحد: 20 أغسطس : 1:30 ظ – 4:30 م
االثنين – الخميس : 21 – 24 أغسطس

8:00 ص – 5:00 م

كلية القانون

استكمال الملفات تسجيل المساقات 

المكان  مكاتب القبول والتسجيل:
طالب : مبنى J2، بلوك B، الطابق األرضي

طالبات : مبنى J2، بلوك B، الطابق األرضي

طالب وطالبات:
مبنى J1 ، بلوك B، الطابق الثاني 

مكاتب هيئة أعضاء التدريس

الزمن األحد: 20 أغسطس : 8:00 م – 5:00 م
االثنين – الخميس : 21 – 24 أغسطس

8:30 ص – 5:00 م

األحد: 20 أغسطس : 1:30 ظ – 4:30 م
االثنين – الخميس : 21 – 24 أغسطس

8:00 ص – 5:00 م



File Completion and Registration for New Students
Fall 2017/2018

College of Engineering

File Completion Course Registration

Where
Office of Admissions & Registration

Male: J2, Block B, Ground Floor
Female: J2, Block B, Ground Floor

Male and Female:
Architecture Eng. + Interior Design:

J2, Block C, 2nd Floor, CAAD Lab
Electrical Eng. + Biomedical Eng.

J2, Block A, 2nd Floor, Hall 208

When Sunday, 20 August : 8:00 am to 5:00 pm
Monday – Thursday, 21 – 24 August:

8:30 am to 5:00 pm

Sunday, 20 August : 1:30 pm to 4:30 pm
Monday – Thursday, 21 – 24 August:

8:00 am to 5:00 pm

College of Information Technology

File Completion Course Registration

Where Office of Admissions & Registration
Male: J2, Block B, Ground Floor

Female: J2, Block B, Ground Floor

Male and Female:
J2, Block C, 1st Floor, Project Lab

When Sunday, 20 August : 8:00 am to 5:00 pm
Monday – Thursday, 21 – 24 August:

8:30 am to 5:00 pm

Sunday, 20 August : 1:30 pm to 4:30 pm
Monday – Thursday, 21 – 24 August:

8:00 am to 5:00 pm

College of Business Administration

File Completion Course Registration

Where Office of Admissions & Registration
Male: J2, Block B, Ground Floor

Female: J2, Block B, Ground Floor
Male and Female:

J2, Block C, Ground Floor,  Computer Lab B1

When Sunday, 20 August : 8:00 am to 5:00 pm
Monday – Thursday, 21 – 24 August:

8:30 am to 5:00 pm

Sunday, 20 August : 1:30 pm to 4:30 pm
Monday – Thursday, 21 – 24 August:

8:00 am to 5:00 pm



College of Education & Basic Sciences

File Completion Course Registration

Where Office of Admissions & Registration
Male: J2, Block B, Ground Floor
Female: J1, Block A, 2nd Floor

Male: J1, Block C, 2nd Floor, Hall 15 
Female: J1, Block C, 2nd Floor, Hall 17

When Sunday, 20 August : 8:00 am to 5:00 pm
Monday – Thursday, 21 – 24 August:

8:30 am to 5:00 pm

Sunday, 20 August : 1:30 pm to 4:30 pm
Monday – Thursday, 21 – 24 August:

8:00 am to 5:00 pm

College of Mass Communication & Humanities

File Completion Course Registration

Where Office of Admissions & Registration
Male: J2, Block B, Ground Floor

Female: J2, Block B, Ground Floor

Male and Female:
J2, Block A, Ground Floor, Multimedia Lab

When Sunday, 20 August : 8:00 am to 5:00 pm
Monday – Thursday, 21 – 24 August:

8:30 am to 5:00 pm

Sunday, 20 August : 1:30 pm to 4:30 pm
Monday – Thursday, 21 – 24 August:

8:00 am to 5:00 pm

College of Pharmacy & Health Sciences

File Completion Course Registration

Where Office of Admissions & Registration
Male: J2, Block B, Ground Floor
Female: J1, Block A, 2nd Floor

Male and Female:
J1, Block A, Ground Floor, Hall 4  

When Sunday, 20 August : 8:00 am to 5:00 pm
Monday – Thursday, 21 – 24 August:

8:30 am to 5:00 pm

Sunday, 20 August : 1:30 pm to 4:30 pm
Monday – Thursday, 21 – 24 August:

8:00 am to 5:00 pm



College of Dentistry

File Completion Course Registration

Where Office of Admissions & Registration
Male: J2, Block B, Ground Floor
Female: J1, Block A, 2nd Floor

Male and Female:
J1, Block C, Ground Floor, Hall 1

When Sunday, 20 August : 8:00 am to 5:00 pm
Monday – Thursday, 21 – 24 August:

8:30 am to 5:00 pm

Sunday, 20 August : 1:30 pm to 4:30 pm
Monday – Thursday, 21 – 24 August:

8:00 am to 5:00 pm

College of Law

File Completion Course Registration

Where Office of Admissions & Registration
Male: J2, Block B, Ground Floor

Female: J2 Building, Block B, Ground floor

Male and Female: 
J1, Block B, 2nd Floor

 Faculty Offices 

When Sunday, 20 August : 8:00 am to 5:00 pm
Monday – Thursday, 21 – 24 August:

8:30 am to 5:00 pm

 Sunday, 20 August : 1:30 pm to 4:30 pm
Monday – Thursday, 21 – 24 August:

8:00 am to 5:00 pm


