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143  للعام اجلاهعيالتقوين الزهين للفصل الدراسي األول  7/143 هـ عدا السنة التحضريية 8
 تاريخ البداية تاريخ النهاية املوضوع

 .1437/1438التقدًم طلب التحوًل من داخل وخارج الجامعة للفصل الدراسي االول 
هـ 20/10/1437

م 25/7/2016
 ـه6/10/1437

م 11/7/2016

143االول  للفصل الدراسي فترة تقدًم طلب الزًارة من خارج الجامعة  .هـ7/1438
هـ 17/12/1437

م 18/9/2016
هـ 19/10/1437

م24/7/2016  

كٌد التسجٌل للفصل الدراسي 
 
ول للعامفترة تا

 
 هـ1437/1438 الجامعي اال

 ـه14/12/1437
م15/9/2016  

هـ 7/12/1437
م8/9/2016  

ول للعام الجامعي 
 
 هـ1437/1438بدء الدراسة واهتظام المحاضرات للفصل الدراسي اال

هـ 28/4/1438
 م26/1/2017

هـ 17/12/1437
م 18/9/2016

ول للعام الجامعي الحذف واإلضافةفترة 
 
 هـ1437/1438 للفصل الدراسي اال

 ـه21/12/1437
م 22/9/2016

هـ 17/12/1437
م 18/9/2016

جٌل الدراسة للوظام 
 
 .الفصليموعد لتا

هـ 27/12/1437
م 28/9/2016

هـ 17/12/1437
م 18/9/2016

جٌل الدراسة للوظام السووي للكلٌات الصحٌةا
 
.لتا  

هـ 5/1/1438
م 6/10/2016

هـ 17/12/1437
م 18/9/2016

ال ًقل عدد الساعات المسجلة عن االهسحاا من مقرر 
 
كـثر على ا

 
و ا

 
 . ساعة12 ا

هـ 26/1/1438
م 27/10/2016

هـ 22/1/1438
م 23/10/2016

ول  موتصف الفصلإجازة
 
 .ه1437/1438 اال

 ـه17/2/1438
 م17/11/2016

هـ 13/2/1438
 م13/11/2016

 .1437/1438التقدًم طلب التحوًل من داخل وخارج الجامعة للفصل الدراسي الثاهي 
هـ 5/3/1438
م 4/12/2016

 ـه20/2/1438
م 20/11/2016

 هـ1437/1438التسجٌل المبكر لطالا وطالبات الجامعة للفصل الدراسي الثاهي 
هـ 30/3/1438
م 29/12/2016

هـ 19/3/1438
م 18/12/2016

 .الدراسة للوظام الفصليالعتذار عن ا
هـ 19/3/1438
 م18/12/2016

28/12/143 هـ 7
 م29/9/2016

ول للعام الجامعي 
 
 هـ1437/1438االختبارات الوهائٌة للفصل الدراسي اال

هـ 28/4/1438
 م26/1/2017

هـ 17/4/1438
 م15/1/2017

هـ 1437/1438للعام الجامعي  الثاهي الدراسي للفصل للتحوًل التقدًم بداًة
1438/5/12 
2017/2/9 

هـ 28/4/1438
 م26/1/2017

 ه 1437/1438 إجازة موتصف العام الدراسي
هـ 5/5/1438
 م2/2/2017

هـ 1/5/1438
 م29/1/2017
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143  للعام اجلاهعي الثانيالتقوين الزهين للفصل الدراسي  7/143 هـ عدا السنة التحضريية 8
 تاريخ البداية تاريخ النهاية املوضوع

143الثاهي  للفصل الدراسي فترة تقدًم طلب الزًارة من خارج الجامعة هـ 8/5/1438 هـ7/1438
 م5/2/2017

هـ 1/5/1438
 م29/1/2017

كٌد التسجٌل للفصل الدراسي الثاهي للعام الجامعي 
 
 هـ7/5/1438 هـ1437/1438فترة تا

 م4/2/2017
هـ 2/5/1438

 م30/1/2017

 هـ20/9/1438 هـ1437/1438بدء الدراسة للفصل الدراسي الثاهي للعام الجامعي 
 م15/6/2017

هـ 8/5/1438
 م5/2/2017

هـ 12/5/1438 هـ1437/1438 للفصل الدراسي الثاهي للعام الجامعي واإلضافةفترة الحذف 
 م9/2/2017

 هـ8/5/1438
 م5/2/2017

جٌل الدراسة للوظام الفصلي
 
هـ 19/5/1438 .تا

 م16/2/2017
هـ 8/5/1438
 م5/2/2017

ال ًقل عدد الساعات المسجلة عن االهسحاا من مقرر 
 
كـثر على ا

 
و ا

 
 هـ10/6/1438 . ساعة12 ا

 م9/3/2017
 هـ6/6/1438
 م5/3/2017

. .هـ1437/1438 موتصف الفصل الدراسي الثاهي للعام الجامعي إجازة
هـ 9/7/1438
 م6/4/2017

هـ 5/7/1438
 م2/4/2017

 هـ12/7/1438 السوويالعتذار عن الدراسة للوظام ا
 م9/4/2017

هـ 8/1/1438
م 9/10/2016

ولالتسجٌل المبكر للفصل الدراسي 
 
1438/143 اال هـ 9 هـ 1/8/1438

م 27/4/2017
هـ 19/7/1438
 م16/4/2017

 هـ6/8/1438 .الفصلي عن الدراسة للوظام االعتذار
 م2/5/2017

 هـ22/5/1438
 م19/2/2017

هـ 1437/1438 الثاهياالختبارات الوهائٌة للفصل الدراسي  هـ 20/9/1438
 م15/6/2017

هـ 9/9/1438
 م4/6/2017

 

143  للعام اجلاهعي الصيفيالتقوين الزهين للفصل  7/143 هـ عدا السنة التحضريية 8
 تاريخ البداية تاريخ النهاية املوضوع

هـ 8/10/1438 هـ1437/1438 للعام الجامعيفترة تقدًم طلب الزًارة من خارج الجامعة للفصل الصٌفي 
 م2/7/2017

هـ 9/9/1438
 م4/6/2017

هـ 10/10/1438 هـ1437/1438 للعام الجامعيفترة تسجٌل المقررات للفصل الصٌفي 
 م4/7/2017

هـ 8/10/1438
 م2/7/2017

 هـ2/12/1438 هـ1437/1438 للعام الجامعيللفصل الصٌفي بدء الدراسة للفصل الدراسي 
 م24/8/2017

هـ 10/10/1438
 م4/7/2017

كـثر او حذف الفصل الصٌفي االهسحاا من مقرر 
 
و ا

 
هـ 26/10/1438 هـ1437/1438 للعام الجامعي ا

 م20/7/2017
هـ 22/10/1438

 م16/7/2017

هـ 2/12/1438 هـ1437/1438  الصٌفياالختبارات الوهائٌة للفصل الدراسي
 م24/8/2017

هـ 28/11/1438
 م20/8/2017
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 م 10/9/2017هـ املوافق 19/12/1438هـ يوم األحد 1438/1439بداية العام الدراسي 


