
 

 

 م2023-2022هـ املوافق 1444للعام  الثالثالتقويم الزمني لإلجراءات األكادميية للفصل الدراسي 
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 التاريخ اليوم اإليضاح
ة تقديم طلبات التحويل ونيا  فتر  الثالثمن تخصص إىل آخر داخل الجامعة للفصل الدراسي  الكتر

وط التحويل( ـه1444  )بعد استيفاء شر
 هـ21/7/1444 االحد

 هـ17/8/1444 الخميس

ة تقديم طلبات تأجيل  ونيا  )للمستجدين( القبولفتر  هـ1444 الثالثالفصل الدراسي الكتر
 هـ14/7/1444 االحد

 هـ17/8/1444 الخميس
ة تقديم طلبات تأجيل  ونيا الفصل الدراسةفتر  هـ1444 الثالثالدراسي  الكتر

 

 هـ14/7/1444 االحد

 هـ17/8/1444 الخميس

امج  ة سداد الرسوم للتر
 هـ1444 الثالثالدراسي للفصل  التنفيذيةفتر

 
 هـ7/7/1444 االحد

 هـ8/9/1444 الخميس

 
ة تسجيل الجداول للطالب اون الين عن طريق   هـ1444 الثالثالدراسي للفصل  حسابهمفتر

 ـه14/7/1444 االحد

 ـه19/8/1444 السبت

 
ةال ي الكلياتـه 1444 الثالثالدراسي تسجيل المقررات الدراسية للفصل ل االضافية فتر

 
 ـ ف

 ـه13/8/1444 االحد

 ـه1/9/1444 الخميس

ة تقديم طلب  ـه1444 الثالثالدراسي لفصل ل حذف مقرر او أكتر من الجدول الدراسي  اجراء فتر
 عن طريق الكلية

 ـه11/9/1444 االحد

 ـه5/11/1444 الخميس

ة تقديم طلب ونيا الثالث  حذف الفصل الدراسي اجراء  فتر  )االعتذار عن الدارسة(  الكتر
 ـه11/9/1444 االحد

 هـ12/11/1444 الخميس

ي 
 
ـه )الغت  1444القيد للطلبة المنقطعي   عن الدراسة للفصل الدراسي الثالث  ءإلغا البدء ف

)  مسجلي   جدول دراسي وغت  مؤجلي  
 هـ18/9/1444 االحد

 إجازة العيد الفطر المبارك بنهاية دوام الخميس
 هـ22/9/1444 الخميس

 هـ6/10/1444 األربعاء

 إجازة نهاية األسبوع مطولة
 هـ8/11/1444 االحد

 هـ9/11/1444 االثني   

ة االختبارات النهائية للفصل الدراسي   هـ22/11/1444 األحد هـ1444 الثالثبداية فتر

 هـ4/12/1444 الخميس بنهاية دوام يوم الخميس ـه1444 الثالثبداية إجازة نهاية الفصل الدراسي 

 هـ 20/8/4144يوم األحد  :الثالثبداية الدراسة للفصل الدراسي                 
 



 الحظة هامه:م

 
  طريق نظام معامالت الدراسات العليا.تقديم جميع اإلجراءات االكاديمية الكتروني عن 

 .تسجيل المقررات التكميلية )مقررات من مرحلة البكالوريوس( حسب تقويم عمادة القبول والتسجيل 

  عن طريق مدير البرنامج بالكلية وذلك بعد سداد رسوم  التنفيذيةتسجيل الجدول الدراسي لطلبة البرامج

 البرنامج

 المقررات الغير مكتملة في الفصل ( السابق ومرصوده بتقديرIC( او )PI.ال يتم تسجيلها مره أخرى ) 

  الدراسة ولم يسجل  قبل بدايةاجراء تأجيل القبول يكون للطالب المستجد الذي حصل له ظروف قهرية

 جدول دراسي.

  القسم العلمي قبل تسجيل جدوله في الخاص به  األكاديمييفضل ان يقوم الطالب بمراجعة المرشد

 الدراسي.

  اجراء تأجيل الدراسة يكون للطالب الذي سبق له دراسة فصل دراسي على األقل وحصل له ظروف

 تمنعه عن بدء الدراسة ولم يسجل جدول دراسي بعد.

 .اجراء االعتذار عن الدراسة )حذف الفصل( للطالب الذي حصل له ظروف تمنعه عن اكمال الدراسة 

 تأجيل الدراسة يعتبر منقطع عن الدراسة وسيتم الغاء الطالب الذي لم يسجل جدول دراسي او يقوم ب

 قيده.

 ( يحصل على انذار.5من  3.75الطالب الذي يحصل بنهاية الفصل على تقدير اقل من جيد جدا ) 

 ( يتم الغاء قيده.5من  3.75الطالب الذي يحصل على اقل من جيد جدا لفصليين دراسيين متتاليين ) 

  تبدأدرجة النجاح في برامج الدراسات العليا ( 75من( )C+) 

 لشروط عن جيد جدا وان يكون مستوفي  لاجراء التحويل يكون بعد دراسة فصل منهجي بمعدل ال يق

 البرنامج المراد التحويل الية.ب القبول
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