
 

 
 

 

 ٣٩٣آلية ومعلومات الت�جيل املبكر للفصل الصيفي 

 للطالب. الزاميً إوليس  الت�جيل �� الفصل الصيفي اختيار�ً ا •

ة لفترل اخالموقع ال�لية  لك��ونية ع�� ل ا�خدمات اإلمن خال ٣٩٣الصيفي لفصل المبكر في التسجيل ايمكن للطالب   •

 دة �� ا�جدول أدناه.لمحدا

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

 .ستتمكن طالبات السنة التحض��ية من الت�جيل املبكر   •

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

 امل��امنة .

 ) من الئحة الدراسة واالختبارات. ١٧يجب مراجعة املادة (  الدرا�ىي:ق�ىى للعبء واألنی دألد الحا  •

 ال يحق للطالب ��جيل مقرر سبق اجتيازه. •

يام الثالثة ضافة وذلك �� األ ت�جيل خالل ف��ة ا�حذف واإل ع�� الالطالب الذين ال يقومون بالت�جيل املبكر سي�ونون قادر�ن  •

 حسب توفر املقاعد. ٣٩٣الدرا�ىي ول من الفصل سبوع األ و�� من األ األ 

 

 حسب ا�جدول التا��: ٣٩٣آلية الت�جيل املبكر للفصل 

 الوقت الطلبة التار�خ اليوم

 حداأل 
 هـ ١٤٤٠/ ٧/  ١٧

 م ٢٠١٩/  ٣/  ٢٤

 ساعة فأقل للتخرج  ٥٠من بقي عليھ 

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

 اظهرً   ٢ إ�� الساعة اعصرً  ٣من الساعة 

 لليوم التا��.

 االثن�ن
 هـ ١٤٤٠/ ٧/  ١٨

 م ٢٠١٩/  ٣/  ٢٥

 ساعة للتخرج  ٨٠ - ٥١من بقي عليھ من 

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

 اظهرً   ٢ إ�� الساعة اعصرً  ٣من الساعة 

 لليوم التا��.

 الثالثاء
 هـ ١٤٤٠/ ٧/  ١٩

 م ٢٠١٩/  ٣/  ٢٦

 ساعة للتخرج  ١٠٥ - ٨١من بقي عليھ من 

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

 اظهرً   ٢ إ�� الساعة اعصرً  ٣من الساعة 

 لليوم التا��.

 ر�عاءاأل 
 هـ ١٤٤٠/ ٧/  ٢٠

 م ٢٠١٩/  ٣/  ٢٧

ساعة فأك�� للتخرج  ١٠٦عليھ من من بقي 

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

 اظهرً   ٢ إ�� الساعة اعصرً  ٣من الساعة 

 لليوم التا��.

 ا�خميس
 هـ ١٤٤٠/ ٧/  ٢١

 م ٢٠١٩/  ٣/  ٢٨
 ا�جميع

 اظهرً   ٢ إ�� الساعة اعصرً  ٣من الساعة 

 لليوم التا��.

 

 خرى.أن الطالب/ـة ال يمكنھ الت�جيل �� موعد مجموعة  بأعلًم  •

 


