التقويم الدراسي لطالب وطالبات تخصصات االنتساب المطور
للفصل الدراسي األول من العام الدراسي 1441/1440هــ
الحدث
-

استقبال طلبات اإلعفاء من الرسوم الدراسية
سداد الرسوم الدراسية
اإليداعات الخاطئة
استرداد الرسوم الدراسية
بداية الدراسة (اللقاءات المباشرة)
التسجيل في المقررات ومراكز االختبارات.

بدء الموعد

نهاية الموعد

1440/12/24هــ

1441/01/15هــ

2019/08/25م

2019/09/14م

متاح على مدار العام
1441/01/15هــ

1441/04/01هــ

من خالل منتدى المقرر
1441/01/02هــ

1441/03/05هــ

اختيار مسار تخصص أصول الدين
(على أن يتم السداد قبل نهاية التسجيل بأسبوع على

2019/09/01م

2019/11/02م

األقل ليتمكن الطالب من التسجيل)

التسجيل في البحوث والتربية العلمية
إجازة اليوم الوطني

1441/01/16هــ

1441/03/10هــ

2019/09/15م

2019/11/07م

يوم االثنين 1441/01/24هـ
1441/01/02هــ

1441/01/15هــ

2019/09/01م

2019/09/14م

1440/12/17هــ

1440/12/23هــ

2019/08/18م

2019/08/24م

التحويل من االنتظام إلى االنتساب المطور

1441/01/02هــ

1441/01/06هــ

(في نفس التخصص فقط) وفق الشروط

2019/09/01م

2019/09/05م

التحويل بين تخصصات االنتساب المطور

1441/01/02هــ

1441/01/06هــ

(إدارة أعمال – محاسبة  -اقتصاد) وفق الشروط

2019/09/01م

2019/09/05م

االعتذار عن الفصل الدراسي واالنسحاب من

1441/01/02هــ

1441/03/12هــ

المقررات

2019/09/01م

2019/11/09م

1441/04/04هــ

1441/04/22هــ

2019/12/01م

2019/12/19م

1441/05/17هــ

1441/05/19هــ

إعادة القيد
التحويل من االنتساب المطور إلى االنتظام

االختبارات
التسجيل في المقررات ومراكز االختبارات للفصل
التكميلي (للفصل الدراسي األول 1441 /1440هــ)
(على أن يكون السداد قبل تاريخ 1441/5/16هـ)

2020/01/12م

2020/01/14م

االختبار التكميلي لخريجي التخصصات

1441/06/01هــ

1441/06/05هــ

(للفصل الدراسي األول 1441 /1440هــ)

2020/01/26م

2020/01/30م

التقويم الدراسي لطالب وطالبات تخصصات االنتساب المطور
للفصل الدراسي الثاني من العام الدراسي 1441/1440هــ
الحدث
-

استقبال طلبات اإلعفاء من الرسوم الدراسية

-

سداد الرسوم الدراسية

-

اإليداعات الخاطئة

-

استرداد الرسوم الدراسية

-

بداية الدراسة ( اللقاءات المباشرة )

-

التسجيل في المقررات ومراكز االختبارات

-

اختيار مسار تخصص أصول الدين
(على أن يتم السداد قبل نهاية التسجيل بأسبوع على

بدء الموعد

نهاية الموعد

1441/05/24هــ

1441/06/14هــ

2020/01/19م

2020/02/08م

متاح على مدار العام
1441/06/09هــ

1441/08/01هـ

من خالل منتدى المقرر
1441/05/24هــ
2020/01/19م

1441/07/12هــ
2020/03/07م

األقل ليتمكن الطالب من التسجيل)

1441/06/08هــ

1441/07/22هــ

2020/02/02م

2020/03/17م

1441/05/24هــ

1441/06/05هــ

2020/01/19م

2020/01/30م

1441/05/12هــ

1441/05/16هــ

2020/01/07م

2020/01/11م
1441/05/28هــ

-

التسجيل في البحوث والتربية العلمية

-

إعادة القيد

-

التحويل من االنتساب المطور إلى االنتظام

-

التحويل من االنتظام إلى االنتساب المطور

1441/05/24هــ

(في نفس التخصص فقط) وفق الشروط

2020/01/19م

2020/01/23م

التحويل بين تخصصات االنتساب المطور

1441/05/17هــ

1441/05/21هــ

(إدارة أعمال -محاسبة -اقتصاد) وفق الشروط

2020/01/12م

2020/01/16م

االعتذار عن الفصل الدراسي واالنسحاب من

1441/05/24هــ

1441/07/24هــ

المقررات

2020/01/19م

2020/03/19م

 1441 / 08 / 16هــ

 1441 / 08 / 29هــ

 2020 / 04 / 09م

 2020 / 04 / 22م

-

-

االختبارات

التقويم الدراسي لطالب وطالبات تخصصات االنتساب المطور
للفصل الدراسي الصيفي من العام الدراسي 1441/1440هــ
الحدث
-

استقبال طلبات اإلعفاء من الرسوم الدراسية

-

سداد الرسوم الدراسية
اإليداعات الخاطئة

بدء الموعد

نهاية الموعد

1441/11/7هــ

1441/11/13هــ

2020/06/28م

2020/07/04م

متاح على مدار العام

-

استرداد الرسوم الدراسية

1441/11/20هــ

1441/12/25هـ

-

التسجيل في المقررات ومراكز االختبارات.
اختيار مسار تخصص أصول الدين.

1441/11/7هــ

1441/12/02هــ

(على أن يتم السداد قبل نهاية التسجيل بأسبوع على
األقل ليتمكن الطالب من التسجيل)

2020/06/28م

2020/07/23م

1441/11/28هــ

1441/12/09هــ

2020/07/19م

2020/07/30م

-

التسجيل في البحوث والتربية العلمية

-

بداية الدراسة ( اللقاءات المباشرة )

-

االعتذار عن الفصل الدراسي واالنسحاب من
المقررات

-

االختبارات

-

التسجيل في المقررات ومراكز االختبارات للفصل
التكميلي
(على أن يكون السداد قبل تاريخ 1442/1/10هـ)

-

االختبار التكميلي لخريجي التخصصات
(للفصل الدراسي الصيفي 1441 /1440هــ )

من خالل منتدى المقرر
1441/11/7هــ

1441/12/11هـ

2020/06/28م

2020/08/01م

1441/12/26هــ

1441/12/30هــ

2020/08/16م

2020/08/20م

1442/01/11هــ

1442/01/13هــ

2020/08/30م

2020/09/01م

1442/01/18هــ

1442/01/22هــ

2020/09/06م

2020/09/10م

 مالحظات هامة:
 نتائج االختبارات :بعد أسبوعين من تاريخ آخر اختبار. -وثائق الخريجين :خالل شهرين كأقصى حد من تاريخ صدور النتائج.

