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 هـ عدا السنة التحضريية1437/1438 للعام اجلامعي التقويم الزمين للفصل الدراسي األول 
 املوضوع من تاريخ اىل تاريخ احلالة

 هـ20/10/1437 
 م25/7/2016

 ـه6/10/1437
 م11/7/2016

من داخل وخارج الجامعة للفصل الدراسي االول التقديم طلب التحويل 
1437/1438. 

 هـ17/12/1437 
 م18/9/2016

 هـ19/10/1437
م24/7/2016  

 االولللفصل الدراسي  فترة تقديم طلب الزيارة من خارج الجامعة
 هـ.1437/1438

 ـه14/12/1437 
م15/9/2016  

 هـ7/12/1437
م8/9/2016  

كيد التسجيل للفصل الدراسي 
 
ول للعامفترة تا

 
الجامعي  اال

 هـ1437/1438

 هـ28/4/1438 
 م26/1/2017

 هـ17/12/1437
 م18/9/2016

ول للعام الجامعي 
 
بدء الدراسة وانتظام المحاضرات للفصل الدراسي اال

 هـ1437/1438

 ـه21/12/1437 
 م22/9/2016

 هـ17/12/1437
 م18/9/2016

ضافةفترة  ول للعام الجامعي  الحذف واالإ
 
للفصل الدراسي اال

 هـ1437/1438

 هـ27/12/1437 
 م28/9/2016

 هـ17/12/1437
 م18/9/2016

جيل الدراسة للنظام 
 
 الفصلي.موعد لتا

 هـ19/3/1438 
 م18/12/2016

 هـ28/12/1437
 م29/9/2016

 الدراسة للنظام الفصلي.العتذار عن ا

 هـ5/1/1438 
 م6/10/2016

 هـ17/12/1437
 م18/9/2016

جيل الدراسة للنظام السنوي للكليات الصحية.ا
 
 لتا

 هـ26/1/1438 
 م27/10/2016

 هـ22/1/1438
 م23/10/2016

ال يقل عدد الساعات المسجلة عن  االنسحاب من مقرر 
 
كـثر على ا

 
و ا
 
 12ا

 ساعة.

 ـه17/2/1438 
 م17/11/2016

 هـ13/2/1438
 م13/11/2016

جازة ول  منتصف الفصل اإ
 
 ه.1437/1438اال

 هـ30/3/1438 
 م29/12/2016

 هـ19/3/1438
 م18/12/2016

التسجيل المبكر لطالب وطالبات الجامعة للفصل الدراسي الثاني 
 هـ1437/1438

 هـ28/4/1438 
 م26/1/2017

 هـ17/4/1438
 م15/1/2017

ول للعام الجامعي 
 
االختبارات النهائية للفصل الدراسي اال

 هـ1437/1438

 1438/5/14 
2017/2/11 

 هـ30/4/1438
 م28/1/2017

للعام الجامعي  الثاني الدراسي للفصل للتحويل التقديم بداية
 هـ1437/1438

 هـ5/5/1438 
 م2/2/2017

 هـ1/5/1438
 م29/1/2017

جازة منتصف العام الدراسي  ه 1437/1438 اإ
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 هـ عدا السنة التحضريية1437/1438 للعام اجلامعي  الثانيالتقويم الزمين للفصل الدراسي 
 املوضوع من تاريخ اىل تاريخ احلالة

 هـ8/5/1438 
 م5/2/2017

 هـ1/5/1438
 م29/1/2017

الثاني للفصل الدراسي  فترة تقديم طلب الزيارة من خارج الجامعة
 هـ1437/1438

 هـ7/5/1438 
 م4/2/2017

 هـ2/5/1438
 م30/1/2017

كيد 
 
 هـ1437/1438التسجيل للفصل الدراسي الثاني للعام الجامعي فترة تا

 هـ20/9/1438 
 م15/6/2017

 هـ8/5/1438
 م5/2/2017

 هـ1437/1438الدراسة للفصل الدراسي الثاني للعام الجامعي بدء 

 هـ12/5/1438 
 م9/2/2017

 هـ8/5/1438
 م5/2/2017

 هـ1437/1438للفصل الدراسي الثاني للعام الجامعي  واإلضافةفترة الحذف 

 هـ19/5/1438 
 م16/2/2017

 هـ8/5/1438
 م5/2/2017

جيل الدراسة
 
 .للنظام الفصلي تا

 هـ10/6/1438 
 م9/3/2017

 هـ6/6/1438
 م5/3/2017

ال يقل عدد الساعات المسجلة عن  االنسحاب من مقرر 
 
كـثر على ا

 
و ا

 
 ساعة. 12ا

 هـ9/7/1438 
 م6/4/2017

 هـ5/7/1438
 م2/4/2017

 ..هـ1437/1438منتصف الفصل الدراسي الثاني للعام الجامعي  إجازة

 هـ12/7/1438 
 م9/4/2017

 هـ8/1/1438
 م9/10/2016

 السنويالعتذار عن الدراسة للنظام ا

 هـ1/8/1438 
 م27/4/2017

 هـ19/7/1438
 م16/4/2017

ولالتسجيل المبكر للفصل الدراسي 
 
 هـ1438/1439 اال

 هـ6/8/1438 
 م2/5/2017

 هـ22/5/1438
 م19/2/2017

 الفصلي.عن الدراسة للنظام  تذارالعا

 هـ20/9/1438 
 م15/6/2017

 هـ9/9/1438
 م4/6/2017

 هـ1437/1438 الثانياالختبارات النهائية للفصل الدراسي 

 1438/10/19 
 م13/6/2017

 هـ16/9/1438
 م11/5/2017

 هـ1438/1439للعام الجامعي  االول الدراسي للفصل للتحويل التقديم بداية
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 هـ عدا السنة التحضريية1437/1438 للعام اجلامعي  الصيفيالتقويم الزمين للفصل 
 املوضوع من تاريخ اىل تاريخ احلالة

 هـ8/10/1438 
 م2/7/2017

 هـ9/9/1438
 م4/6/2017

 للعام الجامعيفترة تقديم طلب الزيارة من خارج الجامعة للفصل الصيفي 
 هـ1437/1438

 هـ10/10/1438 
 م4/7/2017

 هـ8/10/1438
 م2/7/2017

 هـ1437/1438 للعام الجامعيفترة تسجيل المقررات للفصل الصيفي 

 هـ2/12/1438 
 م24/8/2017

 هـ10/10/1438
 م4/7/2017

 هـ1437/1438 للعام الجامعيللفصل الصيفي الدراسة للفصل الدراسي بدء 

 هـ26/10/1438 
 م20/7/2017

 هـ22/10/1438
 م16/7/2017

كـثر او حذف الفصل الصيفي  االنسحاب من مقرر 
 
و ا

 
 هـ1437/1438 للعام الجامعيا

 هـ2/12/1438 
 م24/8/2017

 هـ28/11/1438
 م20/8/2017

 هـ1437/1438 الصيفي الدراسي االختبارات النهائية للفصل
 

 م 10/9/2017هـ املوافق 19/12/1438هـ يوم األحد 1438/1439بداية العام الدراسي 
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 هـ1437/1438 للعام اجلامعي  للتسجيلالتقويم الزمين 
  املوضوع من تاريخ اىل تاريخ احلالة
 ـه21/12/1437 

 م22/9/2016
 هـ7/7/1436
 م26/4/2015

ول 
 
 ه1437/1438الجداول الدراسية الفصل الدراسي اال

 هـ14/12/1438 
 م15/9/2016

 ـه7/12/1437
 م8/9/2016

كيد التسجيل للفصل الدراسي اخطة 
 
 هـ1437/1438للعام الجامعي  الولتا

 هـ30/3/1438 
 م29/12/2016

 هـ19/3/1438
 م18/12/2016

 هـ1437/1438للفصل الدراسي الثاني  وطالبات الجامعةالتسجيل المبكر لطالب خطة 

 هـ12/5/1438 
 م9/2/2017

 هـ19/3/1438
 م18/12/2016

 ه1437/1438الجداول الدراسية الفصل الدراسي الثاني 

 هـ7/5/1438 
 م4/2/2017

 هـ2/5/1438
 م30/1/2017

كيد التسجيل للفصل الدراسي الثاني للعام خطة 
 
 هـ1437/1438الجامعي تا

 

 الدخول على نظام البانر  ............


