
التقويم األكاديمي ١٤٣٦ -  ١٤٣٧ هـ

بداية موعد التسجيل يف برنامج التقوية للفصل األول )361( على موقع الكلية )األنترنت( بعد الساعة )3:00( عصراً ، 
وبداية فترة تغيري املسار والتخصص للفصل األول )361( بعد الساعه )3:00( عصرًا على موقع الكلية ) األنترنت(. 13 / ٨ / ٢01٥م ٢٨ / 10 / 1436هـ اخلميس
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توزيع التخصصات للفصل األول )361(. 16 / ٨ / ٢01٥م 1 / 11 / 1436هـ األحد
آخــر موعــد للتســجيل يف برنامــج التقويــة للفصــل األول )361( علــى موقــع الكليــة )األنترنــت( الســاعة )7:00( صباحــاً  
وهنايــة فتــرة تغيــري املســار والتخصــص للفصــل األول )361( علــى موقــع الكليــة) األنترنــت( الســاعة )7:00( صباحــاً . 1٨ / ٨ / ٢01٥م 3 / 11 / 1436هـ الثالثاء  

بداية موعد احلذف واإلضافة وتغيري الشعب عن طريق موقع الكلية )األنترنت(. ٢0 / ٨ / ٢01٥م ٥ / 11 / 1436هـ اخلميس
إستقبال الطالب املستجدين للفصل األول )361( . ٢3 / ٨ / ٢01٥م ٨ / 11 / 1436هـ األحد

بداية الدراسه لطالب السنة التحضريية. ٢4 / ٨ / ٢01٥م 9 / 11 / 1436هـ األثنني 
بداية الدراسة لطالب التخصص.  ٢٥ / ٨ / ٢01٥م 10 / 11 / 1436هـ الثالثاء  

هناية موعد احلذف واألضافة وتغيري الشعب عن طريق موقع الكلية )األنترنت(. ٢7 / ٨ / ٢01٥م 1٢ / 11 / 1436هـ اخلميس
30 / ٨ / ٢01٥م بداية موعد تدريب طالب الربنامج التعاوين للفصل األول)361(. 1٥ / 11 / 1436هـ األحد

بداية تسجيل طالب الربنامج التعاوين للفصل الثاين )36٢(. 6 / 9 / ٢01٥م ٢٢ / 11 / 1436هـ األحد
بداية موعد تعبئة منوذج أختيار التخصص للفصل الثاين ) 36٢( عن طريق اخلدمات اإللكترونية. 13 / 9 / ٢01٥م ٢9 / 11 / 1436هـ األحد

هناية فترة االنسحاب الكلي من الكلية بدون عالمة )W( يف مجيع املقررات. 14 / 9 / ٢01٥م 1 / 1٢ / 1436هـ األثنني 
بداية إجازة عيد األضحى املبارك.  ٢0 / 9 / ٢01٥م 7 / 1٢ / 1436هـ األحد 

إستئناف الدراسة. ٢9 / 9 / ٢01٥م 16 / 1٢ / 1436هـ الثالثاء  
آخر موعد لتسجيل طالب الربنامج التعاوين للفصل الثاين )36٢(. ٨ / 10 / ٢01٥م ٢٥ / 1٢ / 1436هـ اخلميس

فترة اإلختبارات العملية ملنتصف الفصل الدراسي ومواصلة الدراسة لكافة املقررات النظرية. ٢٥ - ٢9 / 10 / ٢01٥م 1٢ - 16 / 1 / 1437هـ األحد - اخلميس
هنا ية فترة اإلنسحاب الكلي من الكلية بعالمة )W( يف مجيع املقررات.  ٢٨ /10 / ٢01٥م 1٥ / 1 / 1437هـ األربعاء 

فترة إختبارات منتصف الفصل الدراسي. 1 - ٥ / 11 / ٢01٥م 19 - ٢3 / 1 / 1437هـ األحد - اخلميس
آخر موعد لتعبئة منوذج أختيارالتخصص للفصل الثاين )36٢(عن طريق اخلدمات اإللكترونية. ٢6 /11 / ٢01٥م 14 / ٢ / 1437هـ اخلميس

هناية فترة اإلنسحاب الكلي من الكلية بعالمة )WP( أو )WF( يف مجيع املقررات.  9 / 1٢ / ٢01٥م  ٢7 / ٢ / 1437هـ األربعاء
هناية موعد تدريب طالب الربنامج التعاوين للفصل األول )361(. 10 / 1٢ / ٢01٥م ٢٨ / ٢ / 1437هـ اخلميس

آخر موعد إلدخال وتعديل الغياب الساعة )1٢:00( ظهراً . ٢0 / 1٢ / ٢01٥م 9 / 3 / 1437هـ األحد
فترة االختبارات العملية. ٢0-٢4 / 1٢ / ٢01٥م 9 - 13 / 3 / 1437هـ األحد - اخلميس

فترة االختبارات النهائية. ٢01٥/1٢/٢7م - 
٢016/1/٥م 16 - ٢٥ / 3 / 1437هـ األحد - الثالثاء

آخر موعد إلعتماد الدرجات النهائية على نظام )sis( الساعة )1٢:00( ظهراً ، وتوزيع التخصصات للفصل الثاين )36٢(. 6 / 1 / ٢016م ٢6 / 3 / 1437هـ األربعاء
بدايــة موعــد التســجيل إلعــادة القيــد و برنامــج التقويــة علــى موقــع الكليــة )األنترنــت( للفصــل الثــاين )36٢( وبدايــة 

فتــرة تغيــري املســار والتخصــص للفصــل الثــاين )36٢( علــى موقــع الكليــة )االنترنــت( الســاعة )7:00( صباحــاً . 7 / 1 / ٢016م ٢7 / 3 / 1437هـ اخلميس

ــة  ــع الكلي ــى موق ــة عل ــج التقوي ــد وبرنام ــادة القي ــجيل إلع ــد للتس ــر موع ــي ، و آخ ــام الدراس ــف الع ــازة منتص ــة إج بداي
)األنترنــت للفصــل الثــاين )36٢( الســاعة )7:00( صباحــاً ، وهنايــة فتــرة تغيــري املســار والتخصــص للفصــل الثــاين )36٢( 

علــى موقــع الكليــة )االنترنــت( الســاعة )7:00( صباحــاً .
10 / 1 / ٢016م 30 / 3 / 1437هـ األحد 

بداية موعد احلذف واألضافة وتغيري الشعب عن طريق موقع الكلية )األنترنت(.  14 / 1 / ٢016م 4 / 4 / 1437 هـ اخلميس 
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استقبال الطالب املستجدين للفصل الثاين  )36٢(. 17 / 1 / ٢016م 7 / 4 / 1437 هـ األحد
بداية الدراسة لطالب السنه التحضريية. 1٨ / 1 / ٢016م ٨ / 4 / 1437 هـ األثنني

بداية الدراسة لطالب التخصص.  19 / 1 / ٢016م 9 / 4 / 1437 هـ الثالثاء 
هناية موعد احلذف واألضافة وتغيري الشعب عن طريق موقع الكلية )األنترنت(  ٢1 / 1 / ٢016م 11 / 4 / 1437 هـ اخلميس 

بداية موعد تدريب طالب الربنامج التعاوين للفصل الثاين )36٢(. ٢4 / 1 / ٢016م 14 / 4 / 1437 هـ األحد
بداية موعد تسجيل طالب الربنامج التعاوين للفصلني )363(  و )371( 31 / 1 / ٢016م ٢1 / 4 / 1437 هـ األحد

بداية موعد تعبئة منوذج إختيار التخصص للفصل األول )371( عن طريق اخلدمات اإللكترونية . 7 / ٢ / ٢016م ٢٨ / 4 / 1437 هـ األحد
هناية فترة االنسحاب الكلي من الكلية بدون عالمة   )W(  يف مجيع املقررات. ٨ / ٢ / ٢016م ٢9 / 4 / 1437 هـ األثنني

آخر موعد لتسجيل طالب الربنامج التعاوين للفصلني )363( و )371(. 1٨ / ٢ / ٢016م 9 / ٥ / 1437 هـ اخلميس 
فترة اإلختبارات العملية ملنتصف الفصل الدراسي ومواصلة الدراسة لكافة املقررات النظرية. ٢٨ / ٢ - 3 / 3 / ٢016م 19- ٢3 / ٥ / 1437 هـ األحد - اخلميس

فترة اختبارات منتصف الفصل الدراسي. 6 - 10 / 3 / ٢016م ٢6 / ٥ - 1 / 6 / 1437 هـ األحد - اخلميس
بداية إجازة منتصف الفصل الدراسي. 13 / 3 / ٢016م 4 / 6 / 1437 هـ األحد

إستئناف الدراسة. ٢0 / 3 / ٢016 م 11 / 6 / 1437 هـ األحد
هناية فترة اإلنسحاب الكلي من الكلية بعالمة )W( يف مجيع املقررات. ٢1 / 3 / ٢016م 1٢ / 6 / 1437 هـ األثنني 

هناية فترة االنسحاب الكلي من الكلية بعالمة )WP( أو )WF(  يف مجيع املقررات. ٢ / ٥ / ٢016م ٢٥ / 7 / 1437 هـ األثنني 
هناية موعد تدريب طالب الربنامج التعاوين للفصل الثاين  )36٢(. ٥ / ٥ / ٢016م ٢٨ / 7 / 1437 هـ اخلميس 

آخر موعد إلدخال وتعديل الغياب الساعة )1٢:00( ظهراً . ٨ / ٥ / ٢016م 1 / ٨ / 1437 هـ األحد
فترة اإلختبارات العملية. ٨ - 1٢ / ٥/ ٢016م 1 - ٥ / ٨ / 1437 هـ األحد - اخلميس
فترة األختبارات النهائية. 1٥ - ٢4 / ٥/ ٢016م ٨ - 17 / ٨ / 1437 هـ األحد- الثالثاء

آخر موعد إلعتماد الدرجات النهائية على نظام ) sis( الساعة )1٢:00( ظهراً . ٢٥ / ٥ / ٢016م 1٨ / ٨ / 1437 هـ األربعاء

ــد  ــة موع ــت( ، وبداي ــة )اإلنترن ــع الكلي ــى موق ــي )363(عل ــل الصيف ــة للفص ــج التقوي ــجيل يف برنام ــد التس ــة موع بداي
التســجيل ألعــادة القيــد للفصــل الصيفــي )363( والفصــل األول )371( علــى موقــع الكليــة ) األنترنــت( وبدايــة فتــرة 

ــراً . ــاعة )3:00( عص ــد الس ــت( بع ــة ) األنترن ــع الكلي ــى موق ــي )363( عل ــل الصيف ــار للفص ــري املس تغي
٢6 / ٥ / ٢016م اخلميس 19 / ٨ / 1437هـ
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ــل  ــة للفص ــج التقوي ــجيل يف برنام ــد للتس ــر موع ــي )363( وآخ ــل الصيف ــاوين للفص ــج التع ــب الربنام ــد تدري ــة موع بداي
الصيفــي )363(علــى موقــع الكليــة )اإلنترنــت( الســاعة )7:00( صباحــاً ، وآخــر موعــد للتســجيل إلعــادة القيــد للفصــل 
ــي  ــل الصيف ــار للفص ــري املس ــرة تغي ــة  فت ــت ( وهناي ــة) األنترن ــع الكلي ــى موق ــل األول )371( عل ــي )363( والفص الصيف

ــاً .  ــاعة )7:00( صباح ــت( الس ــة )األنترن ــع الكلي ــى موق )363( عل

٢9 / ٥ / ٢016م األحد ٢٢ / ٨ / 1437هـ

بدايــة موعــد إســتالم جــداول الفصــل الصيفــي )363( وبدايــة موعــد احلــذف واالضافــة علــى موقــع الكليــة ) األنترنــت( 
الســاعة )3:00( عصــرا ً. 1 / 6 / ٢016م األربعاء ٢٥ / ٨ / 1437هـ

بداية الدراسة جلميع املقررات. ٥ / 6 / ٢016م األحد ٢9 / ٨ / 1437هـ
آخر موعد للحذف واإلضافة على موقع الكلية )األنترنت( جلميع املقررات.  7 / 6 / ٢016م الثالثاء ٢ / 9 / 1437هـ

هناية فترة اإلنسحاب الكلي من الكلية بدون عالمة )W( يف مجيع املقررات  9 / 6 / ٢016م اخلميس 4 / 9 / 1437هـ
آخر موعد لتعبئة منوذج اختيار التخصص  للفصل األول )371(عن طريق اخلدمات اإللكترونية. . 16 / 6 / ٢016م اخلميس 11 / 9 / 1437هـ

هناية فترة اإلنسحاب الكلي من الكلية بعالمة )W( يف مجيع املقررات  ٢3 / 6 / ٢016م اخلميس 1٨ / 9 / 1437هـ
فترة اإلختبارات العملية ملنتصف الفصل الصيفي )363 ( ومواصلة الدراسة لكافة املقررات النظرية . ٢6 - ٢7 / 6 / ٢016 م ٢1 - ٢٢ / 9 / 1437هـ األحد - األثنني

فترة إختبارات منتصف الفصل الصيفي )363( . ٢٨ - ٢9 / 6 / ٢016 م ٢3 - ٢4 / 9 / 1437هـ الثالثاء- األربعاء
بداية إجازة عيد الفطر املبارك . 30 / 6 / ٢016 م ٢٥ / 9 / 1437 هـ اخلميس

إستئناف الدراسة . 11 / 7 / ٢016 م 6 / 10 / 1437 هـ األثنني
هناية فترة اإلنسحاب الكلي من الكلية بعالمة )WP( أو )WF( يف مجيع املقررات . 1 / ٨ / ٢016 م ٢7 / 10 / 1437 هـ األثنني

آخر موعد إلدخال وتعديل الغياب الساعة )٥:00( مساًء. 7 / ٨ / ٢016 م 4 / 11 / 1437 هـ األحد
فترة األختبارات العملية. 7 - ٨ / ٨ / ٢016 م 4 - ٥ / 11 / 1437 هـ األحد - األثنني
فترة األختبارات النهائية. 9 - 10 / ٨ / ٢016 م 6 - 7 / 11 / 1437 هـ الثالثاء - األربعاء

آخر موعد إلعتماد الدرجات النهائية على نظام املعلومات )sis( الساعة )1٢:00( ظهراً .  11 / ٨ / ٢016 م ٨ / 11 / 1437 هـ اخلميس
ــى موقــع  توزيــع التخصصــات للفصــل األول )371(  وبدايــة موعــد التســجيل يف برنامــج التقويــة للفصــل األول )371(عل
ــى  ــرة تغيــري املســار والتخصــص للفصــل األول )371( عل ــة )اإلنترنــت(  بعــد الســاعة )3:00( عصــراً ، وبدايــة فت الكلي

موقــع الكليــة )األنترنــت( بعــد الســاعة )3:00( عصــراً .
14 / ٨ / ٢016م 11 / 11 / 1437 هـ األحد

آخــر موعــد للتســجيل يف برنامــج التقويــة علــى موقــع الكليــة )األنترنــت( للفصــل األول )371( الســاعة )7:00( صباحــاً ، 
وهنايــة فتــرة تغيــري املســار والتخصــص للفصــل األول )371( علــى موقــع الكليــة ) األنترنــت( الســاعة )7:00( صباحــاً .

17 / ٨ / ٢016 م 14 / 11 / 1437 هـ األربعاء

٨ / 9 / ٢016م هناية موعد تدريب طالب الربنامج التعاوين للفصل الصيفي  )363(. 7 / 1٢/ 1437 هـ اخلميس
بداية الدراسة للفصل األول)371(. 1٨ / 9 / ٢016م 17 / 1٢ / 1437 هـ األحد

اإلجازات المرضية:

أ/ إذا جتاوزت نسبة غياب الطالب )٢/ 1٥( من 
 )DN( يعطى عالمة فأنه  املقرر  ذلك  ساعات 

حمروم.
ب/ إذا جتاوزت نسبة غياب الطالب )10%(  أي 
)33( ساعة يف مقرري اللغة اإلجنليزية )1( أو 

)٢( فإنه يعطى عالمة )DN( حمروم.
ج/ ال يعاد أي أختبار مهما كانت طبيعته إال أن 
يكون  أن  أو  املستشفى  يف  منوم  الطالب  يكون 
تاريخ االختبار ضمن إجازة النقاهة اليت تعقب 

التنومي.
د/ إذا جتاوزت نسبة غياب الطالب  )1٥/٢( ألي 
مقرر دراسي أو )10%(  أي )33(  ساعة ملقرري 
اللغة اإلجنليزية )1( أو )٢( بسبب تنوميه يف 
بعد  النقاهة  فترة  إجازة  )تضاف  املستشفى 
التنومي(  فترة  إىل  للمستشفى  الطالب  مغادرة 

فإنه يعطى عالمة )WE(  منسحب بعذر.

المدة الزمنية للبقاء في 
الكلية:

اللغة  مقــرر  الطــالب إهناء  * جيب على مجيع 
اإلجنليــزيـة  )1( و )٢( والرياضيات يف مدة 
ال تتجاوز ثالث فصول دراسية رئيسية من تاريخ 
لدراسة  األقصى  احلد  أن  كما  بالكلية،  إلتحاقه 

التخصص هو ثالث سنوات.

األنشطة الطالبية:

معترك  لدخول  ذهبية  فرصة  للطالب  تتيح   *
عن  الكشف  خالله  من  له  يتسىن  مصغر  ميدان 
قدراته ومهاراته ومواهبه ومعرفة جوانب القوة 
واخلربة  الثقة  وإكسابه  شخصيته  يف  والضعف 

العملية الالزمة من خالل ستة أندية هي: 
)نادي السنة التحضريية ، النادي العلمي ، النادي 
الثقايف واإلجتماعي ، النادي الرياضي، النادي 
الفين واملسرحي ونادي عشرية اجلوالة(. فبادر 

أخي الطالب بااللتحاق بأحد هذه األندية.

إعادة القيد:

إعادة  مبواعيد  اإللتزام  الطالب  كافة  على   *
بأنه  التقومي الدراسي ، علماً  القيد املدرجة يف 
سوف لن يقبل أي طلب بعد انتهاء املدة املحددة 

يف التقومي الدراسي.



Academic Calendar 1436 - 37 H

FIRST SEM
ESTER (361)

THU 13/08/2015 28/10/1436
Starting registration in Improvement Program for Sem (361) through Internet after (3.00)pm. 
Starting period for change of stream & change of majors for Sem (361) through internet after 
(3.00)pm.

SUN 16/08/2015 01/11/1436 Allocation of Majors for Semester (361).

TUE 18/08/2015 03/11/1436 Ending period for Registration in Improvement and Change of Stream & Change of Majors for 
Sem (361) till (7.00)am through internet.

THU 20/08/2015 05/11/1436 Starting period to add and drop a course and change of section through internet.
SUN 23/08/2015 08/11/1436 Reception of new Intake (361) students. 

MON 24/08/2015 09/11/1436 Classes begin for preparatory year students.
TUE 25/08/2015 10/11/1436 Classes begin for specialization students.
THU 27/08/2015 12/11/1436 Ending period to add or drop and change of section through internet.
SUN 30/08/2015 15/11/1436 Starting Co-op. training programme  for Semester (361).
SUN 06/09/2015 22/11/1436 Starting Co-op. programme registration for Semester (362).
SUN 13/09/2015 29/11/1436 Starting to fill major declaration form for semester (362) through intranet.

MON 14/09/2015 01/12/1436 Last day for complete withdrawal from College without grade (W).
SUN 20/09/2015 07/12/1436 Starting Eid-ul-Adha (Haj) Holidays.
TUE 29/09/2015 16/12/1436 Resumption of classes. 
THU 08/10/2015 25/12/1436 Last day for registration in co-op. Programme for Semester (362).

SUN-THU 25-29/10/2015 12-16/01/1437 Mid-term Practical Examinations and theoretical classes will continue.
WED 28/10/2015 15/01/1437 Last day for complete withdrawal from Collelge with grade (W).

SUN-THU 01-05/11/2015 19-23/01/1437 Mid-term Examinations (Theoritical).
THU 26/11/2015 14/02/1437 Last day to fill the major declaration form through intranet for semester (362).
WED 09/12/2015 27/02/1437 Last day for complete withdrawal from Collelge with grade (WP) or (WF).
THU 10/12/2015 28/02/1437 Last day for  Co-op. Training Program for Semester (361).
SUN 20/12/2015 09/03/1437 Last day to enter or amend the attendance till (12:00) noon.

SUN-THU 20-24/12/2015 09-13/03/1437 Final Practical Examinations.

SUN-TUE 27/12/2015 
05/01/2016 16-25/03/1437 Final Theoritical Examinations.

WED 06/01/2016 26/03/1437 Last day to finalize the grades in (SIS) till (12:00) noon and assignment of majors for semster 
(362).

THU 07/01/2016 27/03/1437
Start applying for re-admission and improvement registration through internet for semester 
(362).Start period for change of stream & change of majors for sem (362) through internet till 
(7:00)am.

SUN 10/01/2016 30/03/1437
Starting semester break holidays and last day for applying for readmission & last day for regis-
tration in improvement program through internet for semester (362) till (7:00)am. End of period 
for change of stream & change of majors for sem (362) through internet at (7:00)am.

SEC
O

N
D

 SEM
ESTER (362)

THU 14/01/2016 04/04/1437 Starting period to add and drop a course and change the section through internet.
SUN 17/01/2016 07/04/1437 Reception of  new intake (362) students. 

MON 18/01/2016 08/04/1437 Classes begin for preparatory year students.
TUE 19/01/2016 09/04/1437 Classes begin for specialization students.
THU 21/01/2016 11/04/1437 Ending period to add or drop a course and change of section through internet.
SUN 24/01/2016 14/04/1437 Beginning of Co-op. Training Programme for 2nd semester (362).
SUN 31/01/2016 21/04/1437 Beginning of Co-op. Programme registration for Summer Session (363) & for 1st semester (371).
SUN 07/02/2016 28/04/1437 Starting to fill the major declaration form through intranet for semester (371).

MON 08/02/2016 29/04/1437 Last day for complete withdrawal from College without permanent record (W).
THU 18/02/2016 09/05/1437 Last day for Co-op.  Programme registration for Summer (363) & for 1st semester (371).

SUN-THU 28/02/2016 
03/03/2016 19-23/05/1437 Mid-term Practical Examinations and theoretical classes will continue.

SUN-THU 06-10/03/2016 26/05/1437 
01/06/1437 Mid-term Theoretical Examinations.

SUN 13/03/2016 04/06/1437 Starting semester mid-break vacation.
SUN 20/03/2016 11/06/1437 Resumption of classes.

MON 21/03/2016 12/06/1437 Last day for complete withdrawal from  College with Grade (W).
MON 02/05/2016 25/07/1437 Last day for complete withdrawal from college with Grade (WP) or (WF).
THU 05/05/2016 28/07/1437 Last day for Co-op. Training Programme for semester (362).
SUN 08/05/2016 01/08/1437 Last day to enter or amend the attendance till (12:00) noon.

SUN-THU 08-12/05/2016 01-05/08/1437 Final Practical Examinations.
SUN-TUE 15-24/05/2016 08-17/08/1437 Final Theoretical Examinations.

WED 25/05/2016 18/08/1437 Last day to finalize the grades in (SIS)  till (12:00) noon.

SU
M

M
ER SEM

ESTER (363)

THU 26/05/2016 19/08/1437
Start registration for improvement Programme through internet for Summer Session (363) and 
applying for re-admission for Summer Session (363) and for 1st Semester (371) through internet. 
Starting period for change of stream for Summer Session (363) through internet after (3.00)pm.

SUN 29/05/2016 22/08/1437

Beginning of Co-op. Training Programme for Summer Session (363). Last day for registration 
for improvement program through internet for Summer Session (363) and applying for re-ad-
mission for Summer Session (363) and for 1st Semester (371) through internet. End of period for 
change of stream for Summer Session (363) through internet till (7:00)am. 

WED 01/06/2016 25/08/1437
Start receiving CRF for Summer Session (363) through internet and start to add and drop a 
course through internet after (3:00)pm for all courses.

SUN 05/06/2016 29/08/1437 Classes begin for all courses.
TUE 07/06/2016 02/09/1437 Last day to add or drop a course through internet till (3.00)pm.
THU 09/06/2016 04/09/1437 Last day for complete withdawal from College without grade (W).
THU 16/06/2016 11/09/1437 Last day to fill the major declaration form for 1st Semester (371) through internet.
THU 23/06/2016 18/09/1437 Last day for complete withdrawal from College  with grade (W).

SUN-MON 26-27/06/2016 21-22/09/1437 Mid-term Practical Examinations for all courses. 
TUE-WED 28-29/06/2016 23-24/09/1437 Mid-term Theoretical Examinations for all courses.

THU 30/06/2016 25/09/1437 Starting Eid-ul-Fatr holidays.  
MON 11/07/2016 06/10/1437 Resumption of classes.
MON 01/08/2016 27/10/1437 Last day for complete withdrawal from college with grade (WP) or (WF).
SUN 07/08/2016 04/11/1437 Last day to enter or amend the attendance till (05.00) pm.

SUN-MON 07-08/08/2016 04-05-/11/1437 Final Practical Examinations and theoretical classes will continue.
TUE-WED 09-10/08/2016 06-07/11/1437 Final Theoretical Examinations.

THU 11/08/2016 08/11/1437 Finalization of marks in SIS till (12:00) noon.

SUN 14/08/2016 11/11/1437
Assingment of majors for semester (371). Starting improvement registration for semester (371) 
through internet and starting period for change of Stream & change of Major for semester (371) 
through internet after (3:00)pm.

WED 17/08/2016 14/11/1437
End of registration period in improvement Programme for semester (371) till (7:00) am and  
end of period for change of stream & change of majors for semester (371) through internet 
till (7:00)am.

THU 08/09/2016 07/12/1437 Last day for Co-op. Training Programme for Summer Session (363).
SUN 18/09/2016 17/12/1437 Classes begin for 1st semester (371).

اإلنذار األكاديمي:

معــدل   على  حيصل  الــذي  الطالــب  يوضـع   *
أي  هناية  يف   )٢,00( مــن  أقــل  تراكمي 
اإلنذار  حتت  التخصص  يف  رئيسي  دراسي  فصل 
)باستثناء الفصل الصيفي( ويبقى الطالب حتت 
اإلنذار إىل أن يصل معدله التراكمي يف هناية 
ملجـلس  وحيق   )٢,00( إىل  دراسي  فصل  أي 
حالة  يف  الكلية  من  هنائياً  الطالب  فصل  الكـلية 
 )٢,00( من  أقل  تراكمي  معدل  على  حصوله 
كما حيق   ، متتاليني  رئيسيني  يف فصلني دراسيني 
ثالث  دراسي  بفصل  له  السماح  الكلية  ملجلس 

لتحسني مستواه.

مجلس الطالب:

 ، الكلية  طالب  من  منتخب  عدد  عن  عبارة  هو 
يهتم بأقتراحاهتم ومشاكلهم ، ويعمل على إجياد 

آلية للتعامل معهم.

أهدافه:

كل  مناقشة  يف  للمشاركة  فرصة  الطالب  منح   -
 ، األكادميية وغريها  اجلوانب  يتعلق هبم يف  ما 

والتعبري عن رأيهم بوضوح حيال ذلك.
- تنمية مهارة احلوار اهلادف والنقد البناء.

- تعزيز الروابط اإلجيابية بني الطالب ومنسويب 
الكلية من أساتذة وإداريني.

ضوابط المجلس:

يف  اإلجيابية  باملشاركة  وااللتزام  اجلدية   -
املجلس.

- حسن سرية الطالب وسلوكه يف الكلية.
- أن ال يكون الطالب ممن يتوقع خترجه خالل 

العام الدراسي احلايل.

أخي الطالب:

الرعاية  لك  يقدم  واإلرشاد  التوجيه  قسم 
حدوث  وعند  والثقافية  واإلجتماعية  النفسية 
أي ظرف فال تتردد بزيارتنا لكي يتم مساعدتك 

ودعمك من أجل راحتك ومستقبلك.
مكاتب االتصال ) ٥1 - ٥٢ - ٥٥ - ٥7 (


