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1025-1024 نيإعالن هام لتسجيل طلبة البرنامج التأسيسي للفصل الثا  

Important announcement for the FP students about registration process of 
term II 2014-2015  

 

 

 22/22/2122و الثالثاء  22/22/2122تسجيل طلبة البرنامج التأسيسي يومي األثنين  *

 المستوى الثاني والثالث فقط كما هو مبين أدناه:

*Registration for FP students level 2 & 3 only will be on Monday 

22/12/2014 and Tuesday 23/12/2014  as shown below: 

 

Levels Gender Room 

نيالمستوى الثا  

English Level 2 

 

 إناث

Females 

CAAS - 001C 

CAAS - 002C 

CAAS - 003C 

CAAS - 004C 

  ذكور

Males 
CAAS - 107C 

لثالمستوى الثا  

English Level 3 

 إناث

Females 

CAAS - 005C 

CAAS - 006C 

  ذكور

Males 
CAAS – 108C 

 الختم 

Stamp 

 إناث

Females 
CAAS – 001B 

  ذكور

Males 
CAAS – 001B 
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  14/21/1024 ربعاءيوم األ الجدد تسجيل طلبة   *

  *Registration for FP students Level 1will be on Wednesday 

24/12/2014  

Levels Gender Room 

 المستوى األول

English Level 1 

 الطلبة الجدد

( New Students ) 

 

 إناث

Females 

 

CAAS - 001C 

8:30 – 11:30 

CAAS - 001C 

11:30 – 2:30 

CAAS - 002C 

8:30 – 11:30 

CAAS - 002C 

11:30 – 2:30 

 المستوى األول

English Level 1 

 الطلبة الجدد

( New Students ) 

 ذكور

Males 

CAAS – 107C 

8:30 – 11:30 

CAAS – 107C 

11:30 – 2:30 

ثانيالمستوى ال  

English Level 1 

 

 إناث

Females  

 ذكور

Males 

CAAS - 003C 

8:30 – 11:30 

CAAS - 003C 

11:30 – 2:30 

ثالثالمستوى ال  

English Level 3 

 

 إناث

Females  

 ذكور

Males 

CAAS - 004C 

8:30 – 11:30 

CAAS - 004C 

11:30 – 2:30 

 الختم 

Stamp 

 إناث

Females 
CAAS – 001B 

 ذكور

Males 
CAAS – 001B 
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 *الحذف واإلضافة يوم الخميس 4102/04/42 4102

*ADD & DROP will be on Thursday 15/21/2014 

 

 :الرجاء إتبـــــاع المالحظــات

 

  11/21/1024مساءاً من تاريخ  1330صباحاً وحتى الساعة  0330يبدأ تسجيل الطلبة من الساعة. 

 تم فقدان الجدول الرجاء مراجعة  الةفي ح) .لتوقيت المحاضرات نيجدولالحصول على  طلبةال ينبغي على جميع

 .(بدل الفاقد ، وفي هذه الحالة يستوفى رسم لقاء الجدولقسم القبول والتسجيل في مبنى اإلدارة

 بالطابق األرضي كلية اآلداب في ب002 من غرفة البرنامج التأسيسي ختم الحصول على الطلبة يجب على. 

 خرىبالكليات اآل أي من المقررات الدراسية التسجيل في طلبةلال يسمح ل. 

 لهم وعدم مراجعة قسم البرنامج التأسيسي ةوقات المحددلتقيد بالتسجيل في كلياتهم في األعلى طلبة التخصص ا. 

  بالبطاقة الجامعية وتوقيع المشرف األكاديميال يسمح للطلبة بأخذ الكتب إال. 

 في النشاط الطالبي  إلستالم الكتبالتوجه إلى مخزن الكتب  البرنامج التأسيسي ختم الرجاء من الطلبة بعد أخذ

 .والتسجيل في مبنى إالدارةوعدم المرور بالدائرة المالية وقسم القبول 

 

 شاكرين لكم حسن تعاونكم معنا،،،

 

Levels Gender Room 

 المتسوى األول

English Level 1 

Females 

 إناث
CAAS - 001C 

الثانيالمتسوى   

English Level 1 

Females 

 إناث
CAAS - 001C 

 المستوى الثالث

English Level 3 

Females 

 إناث
CAAS - 003C 

الثالث+ الناثي + المستوى األول   

English 

 Level 1  +  Level 2 + Level 3 

Males 

 ذكور
CAAS – 201C 



          
 

DU-FP Registration Process TERM II 2014-15 Page 4 
 

1025-1024 نيإعالن هام لتسجيل طلبة البرنامج التأسيسي للفصل الثا  

Important announcement for the FP students about registration process of 
term II 2014-2015  

 

Please Note the Following: 

 

 Registration starts at 8:30am and finishes at 14:30pm, on 21/21/2014. 

 All students will get 2 schedules only. (If you lose a schedule, you should see the 

Registration Dept. to get another one. The one is chargeable). 

 The students are not allowed to register for any College courses.  

 College Students must register through their advisors in their respective colleges. 

 The students should get the FP stamp from 001B- CAAS. 

 The students are not allowed to get their books without a valid DU ID and advisors’s 

signature. 

 After getting the FP stamp, the students should go to the book store to receive their books 

in the Students Affairs Building. They are not allowed to go to the Finance Dept. or 

Registration Dept. in Admin building.  

 

 

 

  إدارة البرنامج التأسيسي

FP Administration 

22      /22/2014 


