
 

 
 

 

 ٤٠٢ الثا�يالدرا��ي آلية ومعلومات الت�جيل املبكر للفصل 

 . ٤٠٢الثا�ي  الدرا��ي املبكر للفصل  لت�جيلا التخصص طالبيجب ع�� جميع   •

لك��ونية ع�� موقع ال�لية خالل الف��ة ا�حددة من خالل ا�خدمات اإل ٤٠٢ الثا�يالدرا��ي للفصل الت�جيل املبكر يمكن للطالب   •

 ا�جدول أدناه.�� 

 لك��ونية ع�� موقع ال�لية. اإل  للفصل ا�حا�� من الت�جيل من خالل ا�خدمات واملعتذرون املؤجلون الطالب سيتمكن  •

و  أاملتطلبات السابقة للمقرر واملتطلبات املش��كة  مراعاة استيفاءالطالب مسؤول مسؤولية �املة عن ��جيلھ حيث يجب   •

 . امل��امنة

 ) من الئحة الدراسة واالختبارات.  ١٦يجب مراجعة املادة (  الدرا��ي:للعبء  ق��ىالحد األد�ی واأل  •

 ال يحق للطالب ��جيل مقرر سبق اجتيازه.  •

  سبوع األول األ ضافة وذلك �� ع�� الت�جيل خالل ف��ة ا�حذف واإل الطالب الذين ال يقومون بالت�جيل املبكر سي�ونون قادر�ن  •

 حسب توفر املقاعد. ٤٠٢ الثا�ي  الدرا��يمن الفصل 

 �عد  ٤٠٢  الثا�يالدرا��ي  الطالب الذين سيلتحقون بالتخصص �� الفصل  •
ً
السنة    اجتيازسيتم جدول��م من قبل ال�لية الحقا

 التحض��ية.

 حسب ا�جدول التا��:  ٤٠٢ الثا�ي الدرا��ي  آلية الت�جيل املبكر للفصل 

 الوقت  الطلبة التار�خ اليوم 

 االثن�ن
 ه   ١٤٤١/  ٣/ ٢٨

 م ٢٠١٩ /١١ /٢٥

 ساعة فأقل للتخرج   ٥٠من بقي عليھ 

 ٤٠١ باف��اض النجاح �� مقررات الفصل ا�حا��

 اظهرً   ٢ إ�� الساعة اعصرً  ٣من الساعة 

 لليوم التا��.

 الثالثاء
 هـ   ١٤٤١/ ٣ /٢٩

 م ٢٠١٩ /١١ /٢٦

 ساعة للتخرج    ٨٠  - ٥١من بقي عليھ من 

 ٤٠١ ا�حا��باف��اض النجاح �� مقررات الفصل 

 اظهرً   ٢ إ�� الساعة اعصرً  ٣من الساعة 

 لليوم التا��.

 ر�عاء األ 
 هـ  ١٤٤١/ ٣ /٣٠

 م ٢٠١٩ /١١ /٢٧

 ساعة للتخرج   ١٠٥  - ٨١من بقي عليھ من 

 ٤٠١ باف��اض النجاح �� مقررات الفصل ا�حا��

 اظهرً   ٢ إ�� الساعة اعصرً  ٣من الساعة 

 لليوم التا��.

 ا�خميس 
 هـ  ١٤٤١/ ٤ /١

 م ٢٠١٩ /١١ /٢٨

ساعة فأك�� للتخرج   ١٠٦من بقي عليھ من 

 ٤٠١ باف��اض النجاح �� مقررات الفصل ا�حا��

 اظهرً   ٢ إ�� الساعة اعصرً  ٣من الساعة 

 لليوم التا��.

 

 علم •
ً
 خرى. أن الطالب/ـة ال يمكنھ الت�جيل �� موعد مجموعة بأ ا

 


