
 

  

 هـ3413/3412 الجامعي لعامل الثاني الدراسي للفصل كلية الدراسات التطبيقية وخدمة المجتمعل األكاديمي التقويم

 السبت

 إىل

 اجلمعة

20/20/2300 

20/20/2300 

20/20/0222 

22/20/0222 
 هـ3413/3412                      الثانـيتـأكـيـد التســجيل لمفصـل الدراســي  -

 32/92/2933 94/90/3402 السبت
 هـ3413/3412    لدراسي لممحاضرات لمفصل الدراسي الثانـي  ا بداية النشاط -
 طباعة كشوف الحضور األولية من قبل أعضاء هيئة التدريس -

 31/92/2933 30/90/3402 األربعاء
 (التغيير واإلضافة الكترونيا  أخر موعد لتعديل الجداول )  -
 أخر موعد لطمب مراجعة نتائج مقررات الفصل السابق -

 النشاط الدراسـي لممحاضرات 34/92/2933 31/90/3402 سبتال

 20/92/2933 29/90/3402 ءاألربعا
عطاؤه مؤشر )منقطع( -  حذف تسجيل من لم يؤكد تسجيل وا 
 هـ3413/3412 الثانـي  أخـر موعد السـتالم طمب تأجيل الدراسة لمفصل الدراسي -

 السبت
 إلى

 ءاألربعا

20/90/3402 
22/90/3402 

21/92/2933 
 النشاط الدراسـي للمحاضرات 92/90/2933

 السبت
 إلى

 األربعاء

09/90/3402 
94/94/3402 

90/90/2933 
94/90/2933 

 دريـسـاء هيئـة التباعـة كشـوف الحضـور النهـائيـة من قـبل أعضـط -
 هـ3413/3412   الثانـي الدراسي بداية السماح لالنسحاب من مقرر أو أكثر لمفصل -
 هـ3413/3412  الثانـي الدراسي لـة لمفصـالدراس نتذار عـماح لالعـاية السبد -

 السبت
 إلى

 األربعاء

92/94/3402 
33/94/3402 

32/90/2933 
 النشاط الدراسـي لممحاضرات 31/90/2933

 السبت
 إلى

 ءاألربعا

34/94/3402 
33/94/3402 

34/90/2933 
20/90/2933 

 الدراســية أســبوع معـادلة المقـررات  -

 السبت
 إلى 

 ءاألربعا

23/94/3402 
20/94/3402 

21/90/2933 
 النشاط الدراسـي لممحاضرات 09/90/2933

 السبت 
 إلى

 األربعاء

23/94/3402 
92/90/3402 

92/94/2933 
91/94/2933 

 النشاط الدراسـي لممحاضرات
 السبت
 إلى 

 األربعاء

90/90/3402 
94/90/3402 

94/94/2933 
 هـ3413/3412ف الفصـل الدراسـي الثـاني ـمنتصازة ـإج - 30/94/2933

 31/94/2933 32/90/3402 السبت
 هـ3413/3412استئناف النشاط الدراسي بعد اإلجازة منتصف الفصل الثاني  -

 ( التخـرج واالجتيـاز3أسبـوع ) -

 بكالوريوس " –تعبئة نماذج لممتوقع تخرجهم أو االنتقالي إلى مراحل أخرى " انتقالي 
 هـ3413/3412  مقرر أو أكثر لمفصل الدراسي الثانـينهـاية السمـاح لالنسحاب من  -

 29/94/2933 31/90/3402 األربعاء

 السبت 
 إلى

 األربعاء

34/90/3402 
20/90/3402 

20/94/2933 
22/94/2933 

 ( التخـرج واالجتيـاز2أسبـوع ) -

 هـ3412/3411 األولسجيل المبكر لمفصل الدراسي أسـبوع الت -
 هـ3413/3412 لالعتذار عن الدراسة لمفصل الثانـي نهاية السماح - 09/94/2933 21/90/3402 السبت
 النشاط الدراسـي لممحاضرات 94/90/2933 93/91/3402 ءاألربعا
 السبت
 إلى

 ءاألربعا

94/91/3402 
93/91/3402 

92/90/2933 
 ضراتالنشاط الدراسـي لممحا 33/90/2933

 السبت
 إلى

 ءاألربعا

33/91/3402 
30/91/3402 

34/90/2933 
 النشاط الدراسـي لممحاضرات 33/90/2933

 السبت
 إلى

 ءاألربعا

33/91/3402 
22/91/3402 

23/90/2933 
 النشاط الدراسـي لممحاضرات 20/90/2933

 هـ3412/3411           ل الدراسة لمفصل الدراسي األولجيبداية استالم طمب تأ - 23/90/2933 20/91/3402 السبت
 هـ3413/3412          سي لممحاضرات لمفصل الدراسي الثانـينهاية النشاط الدرا - 93/91/2933 24/91/3402 األربعاء
 هـ3413/3412          نـيـارات النهـائية لمفصـل الدراسـي الثابـداية االختب - 94/91/2933 92/92/3402 السبت
 هـ3413/3412         ـارات النهـائية لمفصـل الدراسـي الثانـينـهاية االختب - 29/91/2933 33/92/3402 األثنين
 هـ 3413/3412              ايـــة الفصـــل الدراســـي  الثانـينـــه - 22/91/2933 29/92/3402 األربعاء
 هـ3412/3411بدايـة العـام الجامـعي الجـديد  39/94/2933 32/39/3402 السبت


