الفصل الدراسي الثاني ( ) 382

ابرز أحداث التقويم الزمني للفصل الدراسي الثاني ( ) 382لعام  1439-1438هـ
الفترة

بداية الفترة

نهاية الفترة

مالحظات

م

العملية

1

أخر موعد لحذف مقرر بدون عالمة
بشرط ان ال يقل العبء الدراسي عن ( )12ساعة معتمدة

بنهاية األسبوع الثاني

ــــ

 1439/ 5 / 15هـ

ينطبق على طالب التخصص.

2

أخر موعد لحذف مقرر بعالمة W

بنهاية األسبوع السادس

ــــ

 143 / 6 / 11هـ

ينطبق على طالب التخصص.

3

آخر موعد لالعتذار عن دراسة الفصل الدراسي 382
بعالمة W

بنهاية األسبوع العاشر

ــــ

4

آخر موعد لالعتذار عن دراسة الفصل الدراسي 382
بعالمة WF-WP

األسابيع 14 ،13 ،12 ،11

5

طلب التحويل بين التخصصات داخل الكلية

أسبوعان ( 13و )14

6

طلب التحويل من جهات خارجية إلى الكلية

أسبوعان ( 13و )14

7

طلب تغيير المسار لطالبات السنة التحضيرية

االسبوع ( ) 12 – 11

8

إلحاق الطالب بالتخصص بعد إنهاء متطلبات السنة التحضيرية.

9

طلب إعادة القيد للطالب المفصولين أكاديميا بعد ظهور نتائجهم في
الفصل الدراسي ( )382من خالل الخدمات االلكترونية على موقع
الكلية

10

طلب إعادة القيد للطالب المطوي قيدهم من فصول سابقة

قبل أسبوع على األقل من بداية الفصل
المراد إعادة القيد فيه

11

آخر موعد لتأجيل الفصل الدراسي الثاني 391

قبل أسبوع على األقل من بداية الفصل
الدراسي 391

تؤخذ الرغبات في األسبوع ()14
ويلحقون بالتخصص بعد ظهور نتائج
ذلك الفصل

أسبوع واحد فقط بعد االختبارات
النهائية

1439 / 7 / 12هـ

1439/7/15هـ

1439/8/10هـ

1439/7/29هـ

1439/8/10هـ

1439/7/29هـ

1439/8/10هـ

1439/7/15هـ

1439/7/26هـ

1439/8/6هـ

1439/8/10هـ

1439/9/5هـ

1439/9/11هـ

ــــ

1439/12/14هـ

ــــ

1439/12/14هـ

ينطبق على طالب وطالبات التخصص وطالبات الفصل الثاني
من خطة السنة التحضيرية
بشرط عدم الحصول على تقدير في المقرر
ينطبق على طالب و طالبات التخصص وطالبات الفصل
الثاني من خطة السنة التحضيرية.
ينطبق على طالب و طالبات التخصص.
ينطبق على الطالب المحولين من خارج الكلية.
ينطبق على طالبات السنة التحضيرية في الفصل االول بالكلية

ينطبق على الطالب الذين انهوا متطلبات السنة التحضيرية.
(خاص بالطالب فقط)
ينطبق على طالب وطالبات التخصص المفصولين بسبب
حصولهم على  3إنذارات متتالية بسبب تدني المعدل ألقل من
 2من .4
ينطبق على طالبات السنة التحضيرية.
ينطبق على الطالب والطالبات المطوي قيدهم
من فصول سابقة.
ينطبق على جميع الطالب والطالبات.

