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 هــ  1443الفصل الدراسي األول من العام الدراسي 

 نهاية الموعد  بدء الموعد  الحدث 

 ▪سداد الرسوم الدراسية 

داد الرسوم   الدراسية* ▪ استر

 ▪ االيداعات الخاطئة* 

 مدار العام الجامعي متاح 

 الخدمات الذاتية (.  )عت  ▪ التحويل من االنتساب المطور إىل االنتظام 

ن تخصصات االنتساب المطور   ▪ التحويل بي 

 المحاسبة( فقط، عت  نظام تدارس  – االقتصاد   –*)إدارة أعمال 

 هـ1443/ 01/ 13 هــ 1443/ 01/ 07

 م2021/ 08/ 21 م2021/ 08/ 15

 القيد إعادة  
 هـ1443/ 01/ 16 هــ 1443/ 01/ 07

 م2021/ 08/ 24 م2021/ 08/ 15

 استقبال طلبات اإلعفاء من الرسوم الدراسية 
 هــ 1443/ 02/ 12 هــ 1443/ 01/ 21

 م2021/ 09/ 19 م2021/ 08/ 29

ي المقررات ومراكز االختبارات 
ن
 التسجيل ف
 التسجيل بأسبوع عىل األقل ليتمكن الطالب من التسجيل( )عىل أن يتم السداد قبل نهاية 

 هـ 1443/ 03/ 03 هــ 1443/ 01 / 28

 م2021/ 10/ 09 م2021 / 09 / 05

ة(  يتم اإلعالن من خالل منتدى المقرر ▪ بداية الدراسة )اللقاءات المباشر

بية العملية  ي مقررات البحوث والتر
ن
 التسجيل ف

 هـ1443/ 03/ 18 هــ 1443/ 02 / 12

 م2021/ 10/ 24 م2021/ 09 / 19

 االعتذار عن الفصل الدراسي واالنسحاب من المقررات 
 هـ1443/ 04/ 17 هــ 1443/ 01 / 28

 م2021/ 11/ 22 م2021/ 09/ 05

 االختبارات 
 هــ 1443/ 05/ 19 هــ 1443/ 05/ 08

 م2021/ 12/ 23 م2021/ 12/ 12

 الدراسي إجازة منتصف العام 
 هــ 1443/ 06/ 03

 م2022/ 01/ 06

ي 
 إجازة اليوم الوطنن

 ـه  1443/ 02/  16

 م2021/ 09/ 23

 

 هــ  1443التكميىلي للفصل الدراسي األول من العام الدراسي  

 نهاية الموعد  بدء الموعد  الحدث 

ي المقررات ومراكز االختبارات  
ن
 التسجيل ف

 هــ 1443/ 06/ 20 هــ 1443/ 06/ 13

 م2022/ 01/ 23 م2022/ 01/ 16

ي التخصصات   االختبار التكميىلي لخريج 

  

 هــ 1443/ 07/ 02 هــ 1443/ 06/ 27

 م2022/ 02/ 3 م2022/ 01/ 30
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ي من العام الدراسي 
 هــ1443الفصل الدراسي الثانن

 نهاية الموعد  بدء الموعد  الحدث 

 الدراسية ▪سداد الرسوم 

داد الرسوم   الدراسية* ▪ استر

 ▪ االيداعات الخاطئة* 

 متاح مدار العام الجامعي 

 ( ▪ التحويل من االنتساب المطور إىل االنتظام )عت  الخدمات الذاتية

ن تخصصات االنتساب المطور   ▪ التحويل بي 

 المحاسبة( فقط، عت  نظام تدارس  – االقتصاد   –*)إدارة أعمال 

 هـ1443/ 06/ 05 هــ 1443/ 06/ 02

 م2022/ 01/ 08 م2022/ 01/ 05

 إعادة القيد 
 هـ1443/ 06/ 15 هــ 1443/ 06/ 06

 م2022/ 01/ 18 م2022/ 01/ 09

 استقبال طلبات اإلعفاء من الرسوم الدراسية 
 هــ 1443/ 07/ 12 هــ 1443/ 06/ 21

 م2022/ 02/ 13 م2022/ 01/ 24

ي 
ن
)عىل أن يتم السداد قبل   المقررات ومراكز االختبارات التسجيل ف

 نهاية التسجيل بأسبوع عىل األقل ليتمكن الطالب من التسجيل(

 هــ 1443/ 07/ 30 هــ 1443/ 06/ 21

 م2022/ 03/ 03 م2022/ 01/ 24

ة(  يتم اإلعالن من خالل منتدى المقرر ▪ بداية الدراسة )اللقاءات المباشر

ي 
ن
بية العملية التسجيل ف  *  مقررات البحوث والتر

 هـ1443/ 08/ 14 هــ 1443/ 07 / 12

 م2022/ 03/ 17 م2022/ 02 / 13

 االعتذار عن الفصل الدراسي واالنسحاب من المقررات 
 هـ1443/ 08/ 23 هــ 1443/ 06 / 27

 م2022/ 03/ 26 م2022/ 01/ 30

 االختبارات 
 هــ 1443/ 11/ 03 هــ 1443/ 10/ 21

 م2022/ 06/ 02 م2022/ 05/ 22
 

ي من العام الدراسي  
 هــ  1443التكميىلي للفصل الدراسي الثانن

 نهاية الموعد  بدء الموعد  الحدث 

ي المقررات ومراكز االختبارات 
ن
 التسجيل ف

 هــ1443/ 12/ 04 هــ1443/ 11/ 27

 م2022/ 07/ 3 م2022/ 06/ 26

ي التخصصاتاالختبار *  التكميىلي لخريج 
 هــ1443/ 12 / 29 هــ1443/ 12 / 25

 م2022/ 07 / 28 م2022/ 07 / 24
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ي من العام الدراسي 
 هـ 1443الفصل الدراسي الصيفن

 نهاية الموعد  بدء الموعد  الحدث 

 ▪سداد الرسوم الدراسية

داد الرسوم   الدراسية▪ استر

 ▪ االيداعات الخاطئة

 العام الجامعي متاح مدار 

 استقبال طلبات اإلعفاء من الرسوم الدراسية
 ـه17 /1443/12 ـه1443/11/20

 م16 /07 /2022 م19 /06 /2022

ي المقررات ومراكز االختبارات
ن
)عىل أن يتم السداد قبل  التسجيل ف

 نهاية التسجيل بأسبوع عىل األقل ليتمكن الطالب من التسجيل(

 ـه2 /12 /71443 ـه20 /11 /1443

 م2 /07 /62022 م19 /06 /2022

ة(  يتم اإلعالن من خالل منتدى المقرر ▪ بداية الدراسة )اللقاءات المباشر

بية العملية ي مقررات البحوث والتر
ن
  التسجيل ف

 هـ1443 / 12 / 26 هـ1443 / 11 / 27

 م25 /07 /2022 م26 /06 /2022

 واالنسحاب من المقرراتاالعتذار عن الفصل الدراسي 
 ـه01 /01 /1444 ـه20 /11 /1443

 م30 /07 /2022 م19 /06 /2022

 االختبارات
 ـه27 /01 /1444 ـه23 /01 /1444

 م25 /08 /2022 م21 /08 /2022
 

ي من العام الدراسي 
 هـ 1443التكميىلي للفصل الصيفن

 نهاية الموعد  بدء الموعد  الحدث 

ي   
ن
 المقررات ومراكز االختبارات التسجيل ف

 هـ1444 / 02 / 21 هـ1444 / 02 / 15

 م2022 / 09 / 17 م2022 / 09 / 11

ي التخصصات   االختبار التكميىلي لخريج 
 هـ1444 / 03 / 03 هـ1444 / 02 / 29

 م2022 / 09 / 29 م2022 / 09 / 25

 


