
 الدراسي  اجلدول إعداد يف الكلية ملهام الزمين اجلدول
 (431ه )1443للفصل الدراسي األول للعام 

 التاريخ الوقت املسؤولية اإلجراء م

1. 
 الفصل ملقررات الطلبة والشعب أبعداد إحصائية تقارير إعداد

 الرابع األسبوع ابلكلية الدراسية اجلداول وحدة .القادم للفصل احلايل واملتوقعة
 هـ27/6/1442

2. 
 حول الضرورية املالحظات والقيود خبصوص األقسام خماطبة

 الرابع األسبوع ابلكلية الدراسية اجلداول وحدة .الكلية داخل املشرتكة املقررات وإعداد شعب مواعيد
 هـ27/6/1442

3. 
 متطلبات اجلامعة والكلية  وتوزيع إعداد

 2 و 1 اخلطوات على بناء األقسام ريض، ... ( على سلم،(
 اخلامس األسبوع ابلكلية الدراسية اجلداول وحدة

 هـ02/07/1442

4. 
 شعب على إجراءات االتفاق إلهناء األخرى الكليات خماطبة

 .الكلية تدرسها هلذه اليت املقررات
 األكادميية للشؤون الكلية وكيل

 ابلكلية
 السادس األسبوع

 هـ09/07/1442

 ه02/07/1442إجراء عملية نسخ اجلدول الدراسي واجملموعات يوم األحد املوافق 
 هـ20/07/1442إىل يوم اخلميس املوافق  ه09/07/1442وتتاح صالحية التعديل للمستخدمني يف الفرتة من يوم األحد املوافق 

5. 
 مباشرة للجداول األول التعديل إجراء

 .اآليل النظام على

 العام وممثلو اإلعداد مقررات منسق
 وحدة يف األقسام

 ابلكلية الدراسية اجلداول
 

تبدأ من يوم األحد 
09/07 

وتنتهي بنهاية دوام يوم 
 20/07اخلميس 

6. 
 املعلومات على بناء) اجملموعات (املستوايت جداول تعديل

 (.5إىل  3من اخلطوات ) املستوفاة

 العام وممثلو اإلعداد مقررات منسق
 وحدة يف األقسام

 ابلكلية الدراسية اجلداول
 

تبدأ من يوم األحد 
09/07 

وتنتهي بنهاية دوام يوم 
 20/07اخلميس 

فرتة االختبار(  احملاضرة،وقت  الشعبة، )رقمهـ وإعالن الكلية للطالب اجلدول الدراسي متضمن 23/07/1442إجراء عملية التسجيل التجرييب يوم األحد املوافق 
 ملعاجلة مشاكل التسجيل مبكرا  

 هـ14/08/1442هـ إىل يوم السبت املوافق 01/08/1442وتتاح صالحية التعديل للمستخدمني يف الفرتة من يوم األحد املوافق 

7. 
 نسخ وترسل التسجيل التجرييب بعد الدراسية اجلداول تقييم

 الثامن األسبوع ابلكلية الدراسية اجلداول وحدة .لألقسام للمراجعة منها
 

8. 
 النظام على مباشرة للجداول واجملموعات الثاين التعديل إجراء

 ابلكلية الدراسية اجلداول وحدة .اآليل
التاسع  األسبوع

 والعاشر
 حىت هناية يوم السبت

14/08 

9. 
 يف إدخاهلا بعد وكذلك اجملموعات للجداول النهائية املراجعة

 .اآليل النظام
 ابلكلية الدراسية اجلداول وحدة

 احلادي األسبوع
 عشر

 حىت هناية يوم اخلميس
19/08 

10. 
 رئيس مبوافقة إن وجدت الضرورية التعديالت قائمة إعداد
 والتسجيل لتنفيذها القبول عمادة إىل وإرساهلا املعين القسم

 ابلكلية الدراسية اجلداول وحدة
 الثاين األسبوع

 عشر
 اخلميسحىت هناية يوم 

26/08 

11. 
 للشؤون الكلية إىل وكيل النهائية اجلداول من نسخة إرسال

 .الكلية يف التسجيل وحدة ورئيس ورؤساء األقسام األكادميية
 الدراسية ابلكلية اجلداول وحدة رئيس

 الرابع األسبوع
 عشر

 

12. 
 العام اإلعداد منسق مقررات على القاعات جداول توزيع

 .الوحدةيف  األقسام وممثلي
 الدراسية ابلكلية اجلداول وحدة رئيس

 الرابع األسبوع
 عشر

 

 


