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 التاريخ اليوم اإليضاح

ة تقد�م طلبات التح��ل ون�ا  ف�ت  االولمن تخصص إ� آخر داخل الجامعة للفصل الدرا�ي  ال��ت
وط التح��ل) ه١٤٤٤  (بعد است�فاء �ش

 ھـ۱۸/۱۲/۱٤٤۳ االحد
 هـ٥/٢/١٤٤٤ الخم�س

ة تقد�م طلبات تأج�ل  ون�ا  (للمستجدين) القبولف�ت  هـ١٨/١٢/١٤٤٣ االحد هـ١٤٤٤ االولالفصل الدرا�ي ال��ت
 هـ٢٥/٢/١٤٤٤ االر�عاء

ة تقد�م ون�ا الفصل الدراسةطلبات تأج�ل  ف�ت  هـ١٤٤٤ االولالدرا�ي  ال��ت

 

 هـ١٨/١٢/١٤٤٣ االحد

 هـ٢٥/٢/١٤٤٤ االر�عاء
امج النوع�ة للفصل  ة سداد الرسوم لل�ب  هـ١٤٤٤ االولالدرا�ي ف�ت

 
 هـ٢٣/١/١٤٤٤ االحد

 هـ١٢/٢/١٤٤٤ الخم�س
 

ة �سج�ل الجداول للطالب اون الين عن ط��ق   هـ١٤٤٤ االولالدرا�ي للفصل  حسابهمف�ت
 هـ٢٣/١/١٤٤٤ االحد

 هـ٧/٢/١٤٤٤ الخم�س
 

ةال ي ال�ل�اته ١٤٤٤ الدرا�ي االولتسج�ل المقررات الدراس�ة للفصل ل االضاف�ة ف�ت
 ـ �ف

 هـ١/٢/١٤٤٤ االحد
 هـ١٩/٢/١٤٤٤ الخم�س

ي   هـ٢٥/٢/١٤٤٤ االر�عاء إجازة اليوم الوطين
 هـ٢٦/٢/١٤٤٤ الخم�س

ي البدء 
ف عن الدراسة �ف الغ�ي ( هـ١٤٤٤للفصل الدرا�ي األول  الغاء الق�د للطلبة المنقطعني

( ف ف جدول درا�ي وغ�ي مؤجلني  هـ٢٩/٢/١٤٤٤ االحد مسجلني

ة تقد�م طلب ون�ا  حذف الفصل الدرا�ي اجراء  ف�ت (االعتذار عن الدارسة) او حذف مقرر او  ال��ت
 هـ١٤٤٤ االولالدرا�ي لفصل ل من الجدول الدرا�ي  أ��� 

 ھـ۲۲/۲/۱٤٤٤ االحد
 ھـ۹/٤/۱٤٤٤ الخم�س

 إجازة نها�ة األسب�ع مطوله
 هـ٢٠/٣/١٤٤٤ االحد
ن   هـ٢١/٣/١٤٤٤ االثنني

 ھـ۱٦/٤/۱٤٤۳ الخم�س إجازة نها�ة األسب�ع مطولة

ة االختبارات النهائ�ة للفصل الدرا�ي   ھـ۱۹/٤/۱٤٤٤ األحد هـ١٤٤٤ االولبدا�ة ف�ت
 ھـ۳۰/٤/۱٤٤٤ الخم�س بنها�ة دوام يوم الخم�س ه١٤٤٤ االولبدا�ة إجازة نها�ة الفصل الدرا�ي 

 هـ ١/٢/٤١٤٤يوم األحد  :االولبداية الدراسة للفصل الدراسي                 

 



 الحظة هامه:م

 

 تقدیم جمیع اإلجراءات االكادیمیة الكتروني عن طریق نظام معامالت الدراسات العلیا. •

 عمادة القبول والتسجیل.تسجیل المقررات التكمیلیة (مقررات من مرحلة البكالوریوس) حسب تقویم  •

تسجیل الجدول الدراسي لطلبة البرامج النوعیة عن طریق مدیر البرنامج بالكلیة وذلك بعد سداد رسوم  •

 البرنامج

 ) ال یتم تسجیلھا مره أخرى.IP) او (ICالمقررات الغیر مكتملة في الفصل السابق ومرصوده بتقدیر ( •

بدایة الدراسة ولم یسجل اجراء تأجیل القبول یكون للطالب المستجد الذي حصل لھ ظروف قھریة قبل  •

 جدول دراسي.

القسم العلمي قبل تسجیل جدولھ في الخاص بھ  األكادیميیفضل ان یقوم الطالب بمراجعة المرشد  •

 الدراسي.

على األقل وحصل لھ ظروف اجراء تأجیل الدراسة یكون للطالب الذي سبق لھ دراسة فصل دراسي  •

 تمنعھ عن بدء الدراسة ولم یسجل جدول دراسي بعد.

 اجراء االعتذار عن الدراسة (حذف الفصل) للطالب الذي حصل لھ ظروف تمنعھ عن اكمال الدراسة. •

الطالب الذي لم یسجل جدول دراسي او یقوم بتأجیل الدراسة یعتبر منقطع عن الدراسة وسیتم الغاء  •
 قیده.

 ) یحصل على انذار.٥من  ۳٫۷٥الذي یحصل بنھایة الفصل على تقدیر اقل من جید جدا ( الطالب •

 ) یتم الغاء قیده.٥من  ۳٫۷٥الطالب الذي یحصل على اقل من جید جدا لفصلیین دراسیین متتالیین ( •

 عن جید جدا وان یكون مستوفي لشروط  لاجراء التحویل یكون بعد دراسة فصل منھجي بمعدل ال یق •

 البرنامج المراد التحویل الیة.ول بالقب
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