
 
 

 

 

 هـ عدا السنة التحضريية3416/3417التقويم الزمين ألعمال عمادة القبول والتسجيل للفصل الدراسي األول  
 م اليوم التاريخ امليالدي التاريخ اهلجري املوضوع

والسنة التحضيرية داخل وخارج الجامعة أخر موعد الستالم التخصصات والمحولين من   

.والتعديل على الجداول الدراسية إعادة القيد للدراسة   

.هـ 6341/6341للفصل الدراسي االولموعد الستالم طلبات الزائرين أخر   

 هـ53/61/6341 م9/8/5162

 األحد

 

 

6 

هـ 6341/6341للعام الجامعي   األولبداية فترة تأكيد التسجيل للفصل الدراسي   2 الخميس هـ 2/66/6341 م51/8/5162 

1516للطلبة الجدد للدفعة اليوم التعريفي   هـ1/66/6341 م55/8/5162 
 3 السبت

 هـ6341/6341للعام الجامعي  األولبدء الدراسة وانتظام المحاضرات للفصل الدراسي 

 .هـ6341/6341للعام الجامعي  األولللفصل الدراسي  واإلضافةبدء فترة الحذف 

 .بداية استالم نماذج استمارات التخرج للخريجين

أخر موعد الستقبال بطاقات تغيير نتيجة للفصل الدراسي األول للعام الجامعي 

هـ 6342/6341  

 هـ8/66/6341 م54/8/5162

ألحدا  

 

 

 

4 

 هـ6341/6341للعام الجامعي   األولنهاية فترة تأكيد التسجيل للفصل الدراسي 

. واإلضافةنهاية الحذف   هـ 61/66/6341 م6/9/5162 
 5 الثالثاء

.الدراسة للنظام الفصلي  لتأجيلموعد  أخر  6 الخميس هـ69/66/6341 م4/9/5162 

الدراسة للنظام السنوي للكليات الصحية. لتأجيلآخر موعد   هـ26/66/6341 م61/9/5162 
 7 الخميس

كليات الجامعة. إلىهـ 1634/1634الجداول للفصل الدراسي الثاني للعام الجامعي  أرسال  هـ 2/12/6341 م15/9/5162 
 8 الثالثاء

. األضحىعيد  أجازهتبدء  الخميسبنهاية دوام يوم   
 هـ3/65/6341 م61/9/5162

 9 الخميس

المبارك . األضحى الدراسة بعد عيد استئناف  

 هـ61/65/6341 م59/9/5162 بداية االنسحاب من مقرر 
 10 الثالثاء

 آخر موعد النسحاب من مقرر أو اكثر .

هـ 6341/6341أخر موعد الستالم الجداول للفصل الدراسي الثاني للعام الجامعي   هـ9/6/6341 م55/61/5162 
 11 الخميس

هـ  .1634/1634 األولالقوائم والسجالت للطلبة المتوقع تخرجهم للكليات الفصل  أرسال  

والمحولين من داخل وخارج الجامعة . استالم التخصصات من الكلية  هـ61/6/6341 م59/61/5162 
 12 الخميس

هـ 1634/1634فصل الدراسي الثاني بداية التسجيل المبكر لطالب وطالبات الجامعة لل  

 هـ61/5/6341 م55/66/5162 أخر موعد لالعتذار عن الدراسة .
 13 األحد

هـ .1634/1634نهاية التسجيل المبكر لطالب وطالبات الجامعة للفصل الدراسي الثاني   

عن جدول االختبارات النهائية. إعالن  

موعد الستالم نماذج استمارات التخرج للخريجين . أخر  
 هـ 55/5/6341 م3/65/5162

 

 الجمعة 

14 

 فتح نظام البانر إلدخال الدرجات ألعضاء هيئة التدريس 
 هـ 9/4/6341 م51/65/5162

 15 األحد

هـ1634/1634للعام الجامعي  األولبدء االختبارات النهائية للفصل الدراسي   
 هـ 61/4/6341 م51/65/5162

 16 األحد

والسنة التحضيرية داخل وخارج الجامعة أخر موعد الستالم التخصصات والمحولين من   

والتعديل على الجداول الدراسية للفصل الدراسي الثاني إعادة القيد للدراسة 

هـ 6341/6341  

وعد الستالم طلبات الزائرين .مأخر   

 هـ54/4/6341 م4/6/5161

 61 االحد

منتصف العام الدراسي للطالب  إجازةنهاية االختبارات وبداية   

 هـ 51/4/6341 م1/6/5161 بداية استالم قوائم الخريجين من قبل مجالس الكليات .
 68 الخميس

.الدرجات ألعضاء هيئة التدريس إدخالأغالق نظام   
 هـ41/4/6341 م61/6/5161

 69 األحد

 

 

 



 

 

 

 

 

 هـ عدا السنة التحضريية3416/3417  الثانيالتقويم الزمين ألعمال عمادة القبول والتسجيل للفصل الدراسي 
 م اليوم اهلجريالتاريخ  التاريخ امليالدي املوضوع

 هـ6341/6341بداية فترة تأكيد التسجيل للفصل الدراسي الثاني للعام الجامعي 
 هـ 3/3/6341 م63/6/5161

 6 الخميس

 هـ6341/6341بداية الدراسة للفصل الدراسي الثاني للعام الجامعي 

 .واإلضافةبداية فترة الحذف 

 بداية استالم نماذج استمارات التخرج للخريجين.
 هـ1/3/6341 م61/6/5161

 األحد

 

 

5 

 هـ6341/6341نهاية فترة تأكيد التسجيل للفصل الدراسي الثاني للعام الجامعي 
 هـ 65/3/6341 م55/6/5161

 4 الجمعة 

هـ وحذف 6341/6341للفصل الدراسي الثاني للعام الجامعي  واإلضافةنهاية فترة الحذف 

 مؤشر لم يؤكدوا التسجيل. وإعطاءمن لم يؤكد تسجيله من الطالب 

  .أخر موعد لتأجيل الدراسة
 هـ 68/3/6341 م58/6/5161

 الخميس

 

3 

صل وبطاقات تغيير نتيجة للفواختبار البديل  األعذارآخر موعد الستقبال نتائج اختبارات 

 هـ .6342/6341الثاني للعام الجامعي 

 موعد للكليات للقيام بحفالت التخرج. أخر
 هـ56/3/6341 م46/1/5161

 2 االحد

 هـ .6341/6348للعام الجامعي  األولأرسال الجداول الدراسية للفصل الدراسي 

 هـ65/2/6341 م56/5/5161 .بداية االنسحاب من مقرر
 االحد

 

6 

 آخر موعد النسحاب من مقرر أو أكثر .
 هـ 61/2/6341 م52/5/5161

 1 الخميس

منتصف الفصل الدراسي الثاني للعام الجامعي  إجازةبنهاية دوام يوم الخميس تبدء 

 م61/4/5161 هـ للطالب والطالبات .6341/6341
هـ41/2/6341  8 الخميس 

 .هـ6341/6341الدراسة بعد إجازة منتصف الفصل الدراسي الثاني  استئناف

 والمحولين من داخل وخارج الجامعة .استالم التخصصات من الكليات 

 آخر موعد لالعتذار عن الدراسة للنظام السنوي .
 هـ66/1/6341 م51/4/5161

 9 األحد

 آخر موعد لالعتذار عن الدراسة للنظام الفصلي .

 هـ4/1/6341 م61/3/5161 أرسال قوائم لسجالت المتوقع تخريجهم .
 61 األحد

 هـ 61/1/6341 م61/3/5161 هـ6341/6348 األولبداية التسجيل المبكر للفصل الدراسي 
 66 األحد

 هـ .6341/6348 األولنهاية التسجيل المبكر للفصل الدراسي 

 عن جدول االختبارات النهائية. إعالن

 موعد الستالم نماذج استمارات التخرج للخريجين أخر
 هـ55/1/6341 م59/3/5161

 65 الجمعة

 فتح نظام البانر لإلدخال الدرجات ألعضاء هيئة التدريس .
 هـ6/8/6341 م8/2/5161

 64 األحد

 هـ6341/6341بدء االختبارات النهائية للفصل الدراسي الثاني 
 هـ8/8/6341 م62/2/5161

 63 األحد

 هـ6341/6341نهاية االختبارات النهائية للفصل الدراسي الثاني للعام الجامعي 

 وطالبات الجامعة  هـ للطالب6341/6341نهاية العام الدراسي للعام الجامعي  إجازةبدء 

 بداية استالم قوائم الخريجين من قبل مجالس الكليات
 هـ69/8/6341 م51/2/5161

 62 الخميس

 .هيئة التدريس  ألعضاءالدرجات النهائية  إدخال أغالق نظام 
 هـ55/8/6341 م59/2/5161

 61 األحد

م 13/1/1136هـ املوافق 31/33/3417هـ 3417/3411بداية العام الدراسي   

 


