
 ) تقويم الفصل الدراسي األول (

 نهاية المدة بداية المدة البيان

 عودة أعضاء هيئة التدريس ومن في حكمهم

 هـ7343/7344للعام الجامعي 
 الثالثاء

 هـ73/77/7343

 م43/34/7372

  تسجيل المقررات للمنتظمين غير المستجدين
 الذاتية()عبر الخدمات 

 الجمعة

 هـ37/77/7343

 الثالثاء

 هـ75/77/7343

 م73/35/7372 م37/35/7372

 الجمعة إعادة القيد والتأجيل )عبر الخدمات الذاتية(

 هـ37/77/7343

 الخميس

 هـ77/77/7343

 م77/35/7372 م37/35/7372

 الخميس التحويل بين المسارات التحضيرية )عبر الخدمات الذاتية(

 هـ73/77/7343

 االثنين

 هـ74/77/7343

 م75/35/7372 م71/35/7372

التحويل بين الكليات واألقسام والتحويل من االنتساب إلى االنتظام ومن 
  االنتظام إلى االنتساب لغير المستجدين

 )عبر الخدمات الذاتية(

 الخميس

 هـ73/77/7343

 السبت

 هـ74/77/7343

 م73/35/7372 م71/35/7372

 االختبارات البديلة والتكميلية

 عن الفصل الدراسي الثاني والصيفي
 األحد

 هـ73/77/7343
 الخميس

 هـ74/77/7343

 م75/35/7372 م74/35/7372

 األحد هـ7343/7344بداية الفصل الدراسي األول من العام الجامعي 
 هـ73/77/7343

 الخميس
 هـ33/33/7344

 م31/37/7373 م74/35/7372

 الخميس إجازة اليوم الوطني
 هـ77/77/7343

 م77/35/7372

 االعتذار عن الفصل الدراسي األول

 واالنسحاب من مقرر أو مقررين
 األحد

 هـ73/77/7343
 الخميس

 هـ37/34/7344

 م37/77/7372 م71/35/7372

 نهاية دوام يوم الخميس إجازة منتصف الفصل الدراسي األول
هـ73/37/7344  

 السبت
 هـ75/37/7344

 م75/77/7372 م73/77/7372

 األحد تعبئة الرغبات لطالب البرامج التحضيرية )عبر الخدمات الذاتية(
 هـ73/37/7344

 الخميس
 هـ35/34/7344

 م34/77/7372 م73/77/7372

 األحد االختبارات النهائية للفصل الدراسي األول )المقدمة(
 هـ73/33/7344

 الخميس
 هـ77/33/7344

 م75/37/7373 م34/37/7373

 نهاية دوام يوم الخميس إجازة منتصف العام الدراسي
 هـ74/3/7344

 السبت
 هـ33/1/7344

 م33/37/7373 م72/37/7373



 

 ) تقويم الفصل الدراسي الثاني (

 هناية ادلدة بداية ادلدة البيان

 التحضرييةالتحويل بني الكليات واألقسام وادلسارات 

)عرب اخلدمات الذاتية( والتحويل من االنتساب إىل االنتظام وتسجيل 
 ادلقررات وإعادة القيد والتأجيل للمنتظمني

 غري ادلستجدين )عرب اخلدمات الذاتية(

 األربعاء

 هـ40/40/8041

 االثنني

 هـ40/40/8041

 م40/40/0482 م48/40/0482

الفصل الدراسي األول والتحويل من االختبارات البديلة والتكميلية عن 
 االنتظام إىل االنتساب لغري ادلستجدين

 األحد
 هـ41/40/8041

 اخلميس
 هـ80/40/8041

 م80/40/0482 م40/40/0482

 األحد القبول يف مرحلة ادلاجستري والدكتوراه
 هـ41/40/8041

 األحد
 هـ00/40/8041

 م80/40/0482 م40/40/0482

 األحد هـ8042/8041الدراسي الثاين من العام اجلامعي بداية الفصل 
 هـ41/40/8041

 اخلميس
 هـ00/41/8041

 م00/40/0482 م40/40/0482

 االعتذار عن الفصل الدراسي الثاين

 واالنسحاب من مقرر أو مقررين
 األحد

 هـ80/40/8041
 اخلميس

 هـ04/42/8041

 م04/40/0482 م80/40/0482

 الفصل الدراسي الثاينإجازة منتصف 
هناية دوام يوم 

 اخلميس

 هـ40/42/8041
 السبت

 هـ88/42/8041

 م41/40/0482 م44/44/0482

 األحد تعبئة الرغبات لطالب الربامج التحضريية )عرب اخلدمات الذاتية(
 هـ80/42/8041

 اخلميس
 هـ48/41/8041

 م02/40/0482 م80/40/0482

 اجلامعات احلكومية إىل اجلامعةالتحويل اخلارجي من 

 )عرب ادلوقع اإللكرتوين( هـ8041/8040للعام اجلامعي 
 األحد

 هـ41/84/8041
 األحد

 هـ00/84/8041

 م04/42/0482 م40/42/0482

 األحد االختبارات النهائية للفصل الدراسي الثاين )ادلقدمة(
 هـ40/40/8041

 اخلميس
 هـ84/40/8041

 م41/40/0482 م01/40/0482

 الثالثاء االختبارات البديلة والتكميلية عن الفصل الدراسي الثاين
 هـ81/40/8041

 اخلميس
 هـ04/40/8041

 م80/40/0482 م84/40/0482

إجازة هناية العام الدراسي وبداية إجازة أعضاء هيئة التدريس واحملاضرين 
 وادلعيدين ومدرسي ادلعاهد العلمية

هناية دوام يوم 
 اخلميس

 هـ04/40/8041

 م80/40/0482



  

 ) تقويم الفصل الدراسي الصيفي (

 

 هناية ادلدة بداية ادلدة البيان

 األحد تسجيل ادلقررات للفصل الدراسي الصيفي

 هـ34/73/7344

 الثالثاء

 هـ84/84/8041

 م40/42/0482 م37/33/7373

 األربعاء بداية الفصل الدراسي الصيفي

 هـ77/73/7344

 الخميس

 هـ00/88/8041

 م82/41/0482 م31/33/7373

 تسجيل مقررات طالب االنتساب التقليدي

 للفصل الدراسي الصيفي

 األحد

 هـ71/73/7344

 الخميس

 هـ80/84/8041

 م84/42/0482 م35/33/7373

 االعتذار عن الفصل الدراسي الصيفي

 واالنسحاب من مقرر أو مقررين

 األحد

 هـ71/73/7344

 الخميس

 هـ80/84/8041

 م84/42/0482 م35/33/7373

 األحد االختبارات النهائية للفصل الدراسي الصيفي

 هـ74/77/7344

 الخميس

 هـ40/80/8041

 م00/41/0482 م73/34/7373

عودة أعضاء هيئة التدريس واحملاضرين وادلعيدين وبداية عقود 
 هـ8041/8040 ادلستجدين منهم للعام اجلامعي

 األحد

 هـ01/88/8041

 م04/41/0482

 األحد االختبارات التكميلية والبديلة عن الفصل الدراسي الصيفي

 هـ75/77/7344

 الخميس

 هـ04/80/8041

 م80/40/0482 م73/35/7373

 األحد هـ8041/8040بداية الفصل الدراسي األول من العام اجلامعي 

 هـ80/80/8041

 م84/40/0482

  

 


