
 

 هـ١٤٤٠ – ١٤٣٩لعام ل)  ٣٩١ ول (أبرز أحداث التقو�م الزم�ي للفصل الدرا��ي األ 

 

 مالحظات ��اية الف��ة بداية الف��ة الف��ة العملية م

ــ ب��اية األسبوع األول  آخر موعد إلضافة مقرر  ١  ينطبق ع�� طالب التخصص. ه١٤٣٩/  ١٢/  ٢٦ ــ

٢ 
 عالمة بدون خر موعد �حذف مقرر آ

 ) ساعة معتمدة١٢ن ال يقل العبء الدرا��ي عن (أ�شرط 
ــ ب��اية األسبوع الثا�ي  ينطبق ع�� طالب التخصص. هـ ١٤٤٠/ ٠١/  ٠٣ ــ

٣ 
 Wخر  موعد �حذف مقرر �عالمة آ

 ) ساعة معتمدة١٢ن ال يقل العبء الدرا��ي عن (أ�شرط  
ــ ب��اية األسبوع السادس  ينطبق ع�� طالب التخصص. هـ ١٤٤٠/  ٠٢/  ٠٢ ــ

٤ 
   )٣٩١(آخر  موعد لالعتذار عن دراسة الفصل الدرا��ي 

 W�عالمة 
ــ ب��اية األسبوع العاشر  هـ١٤٤٠/  ٠٢/  ٣٠ ــ

ينطبق ع�� طالب وطالبات التخصص وطالبات الفصل الثا�ي من 

 خطة السنة التحض��ية

 املقرر ) �� DN�شرط عدم ا�حصول ع�� تقدير (

٥ 
 )٣٩١(آخر   موعد لالعتذار عن دراسة الفصل الدرا��ي 

 WF-WP�عالمة 
 هـ٢٨/٠٣/١٤٤٠ هـ٠٣/٠٣/١٤٤٠ ١٤، ١٣، ١٢، ١١األسابيع 

ينطبق ع�� طالب و طالبات التخصص وطالبات الفصل الثا�ي من 

 خطة السنة التحض��ية.

 ينطبق ع�� طالب و طالبات التخصص. هـ٢٨/٠٣/١٤٤٠ هـ١٧/٠٣/١٤٤٠ ) ١٤  و  ١٣ أسبوعان ( طلب التحو�ل ب�ن التخصصات داخل ال�لية ٦

 ينطبق ع�� الطالب ا�حول�ن من خارج ال�لية. هـ٢٨/٠٣/١٤٤٠ هـ١٧/٠٣/١٤٤٠ ) ١٤  و  ١٣ أسبوعان ( طلب التحو�ل من جهات خارجية إ�� ال�لية ٧

 ينطبق ع�� طالبات السنة التحض��ية �� الفصل االول بال�لية هـ٢٨/٠٣/١٤٤٠ هـ١٧/٠٣/١٤٤٠ ) ١٤  و  ١٣ أسبوعان ( طلب �غي�� املسار لطالبات السنة التحض��ية  ٨

 د إ��اء متطلبات السنة التحض��يةإ�حاق الطالب بالتخصص �ع ٩

)     ١٤تؤخذ الرغبات �� األسبوع (

و��حقون بالتخصص �عد ظهور 

 نتائج ذلك الفصل

 هـ٢٨/٠٣/١٤٤٠ هـ٢٤/٠٣/١٤٤٠
��وا متطلبات السنة التحض��ية. أب الذين ينطبق ع�� الطال 

 (خاص بالطالب فقط)

١٠ 
�عد ظهور نتائجهم ��  اطلب إعادة القيد للطالب املفصول�ن أ�اديميً 

 ) من خالل ا�خدمات االلك��ونية ع�� موقع ال�لية٣٩١الفصل الدرا��ي (

أسبوع واحد فقط �عد االختبارات 

 ال��ائية
 هـ٢٧/٠٤/١٤٤٠ هـ٢٣/٠٤/١٤٤٠

ق ع�� طالب وطالبات التخصص املفصول�ن �سبب حصولهم ينطب

 .٤من  ٢إنذارات متتالية �سبب تد�ي املعدل ألقل من  ٣ع�� 

 ينطبق ع�� طالبات السنة التحض��ية.

 طلب إعادة القيد للطالب املطوي قيدهم من فصول سابقة ١١
قبل أسبوع ع�� األقل من بداية 

 الفصل املراد إعادة القيد فيھ
ــ  ينطبق ع�� الطالب والطالبات املطوي قيدهم  من فصول سابقة. هـ٢٠/٠٤/١٤٤٠ ــ

 )٣٩٢(آخر  موعد لتأجيل الفصل الدرا��ي الثا�ي  ١٢
قبل أسبوع ع�� األقل من بداية 

 )٣٩٢(الفصل الدرا��ي 
ــ  ينطبق ع�� جميع الطالب والطالبات. هـ٢٠/٠٤/١٤٤٠ ــ

 


