م – المرحلة الثانية2018/2017 التسجيل للفصل الدراسي الثاني
Registration for Semester II, 2017/2018 - Period II
)(لطلبة المرحلة الجامعية األولى والدراسات العليا
(For Undergraduate and Postgraduate Students)
sis.uob.edu.bh :التسجيل إلكترونياً عن طريق الرابط
Registration through the link: sis.uob.edu.bh
حسب الساعات المجتازة من الخطة الدراسية
According to the total credit hours completed from the
academic study plan

الفت ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـرة
Period

 فما فوق%83

م2018  يناير28 األحد

83% and higher

Sun 28 January 2018

%83  إلى أقل من%55 من

م2018  يناير29 األثنين

From 55%to less than 83%

Mon 29 January 2018

%55  إلى أقل من%30 من

م2018  يناير30 الثالثاء

From 30%to less than 55%

Tue 30 January 2018

%30  إلى أقل من%13 من

م2018  يناير31 األربعاء

From 13%to less than 30%

Wed 31 January 2018

%13 أقل من

م2018  فبراير1 الخميس

Less than 13%

Thu 1 February 2018

لجميع الطلبة

م2018  فبراير6  – الثالثاء5 األثنين

For All Students

Mon 5 – Tue 6 February 2018

. منتصف الليل12:00  صباحاً إلى الساعة9:00 يبدأ التسجيل عند الساعة
.%100 × ) (الساعات المجتازة ÷ الساعات المطلوبة للتخرج:ِّسب أعاله
َ حساب الن
 والطلبة المجتازين التمهيدي إلى الفصل الدراسي األول في برامجهم، األول والثاني،طلبة التمهيدي بمستوييه
.األكاديمية المقبولين فيها جا ٍر تسجيل مقرراتهم من ِقبَ ِل العمادة
ِ
.الكلية نفسها
طلبة كلية البحرين للمعلمين سيتم تسجيل مقرراتهم من قِبَ ِل
.م2018  فبراير6  يناير لغاية28 فترة دفع الرسوم الدراسية تبدأ من

-1
-2
-3
-4
-5

Notes:
1-Registration Starts at 9:00 a.m. till 12:00 midnight.
2- Calculation of the above percentages: (credit hours passed ÷ credit hours of the
academic study plan) x 100 %.
3- The Deanship of Admission and Registration Staff will register courses for the
Orientation students (Level I & II) and the students who have completed the
orientation program during Sem. I, 2017/2018.
4- BTC students will be registered by the staff of the college.
5 –Payment of the fees starts from 28 January until 6 February 2018.

:مالحظات

