كلية الدراسات العليا
Faculty of Graduate Studies
بعض التواريخ الهامة لطلبة الدراسات العليا والمعتمدة من مجلس كلية الدراسات العليا
للفصل الدراسي الثاني من العام الجامعي 4102/4102
الفصل الدراسي الثاني 4102/4102
/0/42 – 0/42

األحد – الخميس

فترة السحب واإلضافة

4102
4102/4/0

األحد

بدء التدريس للفصل الدراسي الثاني 4102/4102

4102/4/42

االثنين

آخر موعد لتقديم طلب عدم ممانعة للتقدم لالمتحان الشامل إلى الكلية

4102/4/42

الخميس

المعنية
آخر موعد لوصول تنسيب الكليات بتشكيل لجنة االمتحان الشامل
وأسماء الطلبة الراغبين بالتقدم لالمتحان ومواعيد االمتحان (التاريخ،
الساعة ،المكان) الى كلية الدراسات العليا
4102/2/04 – 2/8
4102/2/02

األحد – الخميس
األحد

* موعد االمتحان الشامل لطلبة الدراسات العليا
آخر موعد لوصول التنسيب بتعيين المشرف وإقرار عناوين رسائل
الماجستير إلى كلية الدراسات العليا

4102/2/40- 2/02

السبت – السبت

موعد االمتحان النصفي ()Mid Term

4102/2/42

الخميس

آخر موعد لتسليم نتائج االمتحان الشامل إلى كلية الدراسات العليا

4102/2/42

الخميس

آخر موعد لتسجيل ساعات الرسالة للفصل الثاني 4102/4102

4102/2/21

االثنين

انتهاء فترة االنسحاب من مادة أو أكثر لطلبة الدراسات العليا

4102/2/7

الثالثاء

آخر موعد لوصول إقرار خطط رسائل الماجستير لكلية الدراسات العليا

4102/2/02

الثالثاء

آخر موعد لوصول طلبات تشكيل لجان المناقشة لكلية الدراسات العليا

4102/2/21

الخميس

آخر موعد لالنسحاب من جميع مواد الفصل الثاني 4102/4102

4102/2/7 – 2/2

األحد – الخميس

فترة التسجيل لمواد الفصل الصيفي 4102/4102

4102/2/02

الخميس

** آخر موعد لمناقشة الرسائل الجامعية

4102/2/02

الخميس

آخر يوم للتدريس في الفصل الثاني 4102/4102
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– 2/07

الخميس – الخميس االمتحانات النهائية للفصل الثاني 4102/4102

4102/2/48
4102/2/48

الخميس

4102/2/48

الخميس

4102/2/20

األحد

4102/2/8

االثنين

4102/2/02

األحد

آخر موعد لوصول نتائج مناقشة الرسائل الجامعية للفصل الثاني
 4102/4102إلى كلية الدراسات العليا
آخر موعد لتسليم الرسائل الجامعية إلى كلية الدراسات العليا
آخر موعد لتسليم نتائج الفصل الثاني  4102/4102إلى وحدة القبول
والتسجيل
آخر موعد لتقديم تنسيب مجالس الكليات بمنح الدرجات العلمية الى
مجلس العمداء
قرار مجلس العمداء بمنح الدرجات العلمية

* يتم اإلعالن عن المجاالت والمراجع والقراءات الالزمة للطلبة بخصوص االمتحان الشامل قبل موعد عقد االمتحان
بشهرين على األقل (مع التأكيد على ضرورة اخذ موافقة المجلس المسبقة).
** آخر موعد لوصول تنسيب الكليات بتحديد موعد ولجنة مناقشة رسائل الماجستير ثمانية وعشرون يوما قبل
الموعد المحدد للمناقشة.
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