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التقويم الزمني للفصل الدراسي الثاني من العام الجامعي ١٤٣٥ / ١٤٣٦ هـالتقويم الزمني للفصل الدراسي الثاني من العام الجامعي ١٤٣٥ / ١٤٣٦ هـ

ميالديهجري
اليوم

التاريخ
الموضوع

بداية تقديم طلبات العودة للدراسة للفصل الدراسي األول من العام الجامعي ١٤٣٦ 
/ ١٤٣٧ هـ للطلبة المؤجلين أو المعتذرين ٢٠١٤/١٢/٣١ ١٤٣٦/٣/٩ األربعاء

بداية تقديم طلبات تغيير التخصص للفصل الدراسي الثاني من العام الجامعي 
١٤٣٦/١٤٣٥ هـ ٢٠١٤/١٢/٣١ ١٤٣٦/٣/٩ األربعاء

الجامعي  العام  من  الثاني  الدراسي  للفصل  الدراسة  تأجيل  طلبات  تقديم  بداية 
١٤٣٦/١٤٣٥ هـ ٢٠١٤/١٢/٣١ ١٤٣٦/٣/٩ األربعاء

الجامعي  العام  من  األول  الدراسي  للفصل  المواد  معادلة  طلب  تقديم  بداية 
١٤٣٧/١٤٣٦ هـ ٢٠١٤/١٢/٣١ ١٤٣٦/٣/٩ األربعاء

بداية طلب فرص إضافة لمن لديه ٣ إنذارات في سجله األكاديمي ٢٠١٥/١/١١ ١٤٣٦/٣/٩ األربعاء

أخر موعد لطلب فرص إضافة لمن لديه ٣ إنذارات في سجله األكاديمي ٢٠١٥/١/١١ ١٤٣٦/٣/٢٠ األحد
الجامعي  العام  الثاني من  الدراسي  للفصل  التخصص  تغيير  لتقديم طلبات  أخر موعد 

١٤٣٦/١٤٣٥ هـ (وكذلك تحديد المسار لطلبة التربية الخاصة ممن أنهو ٥٥ ساعة) ٢٠١٥/١/١١ ١٤٣٦/٣/٢٠ األحد
أخر موعد لتقديم طلب معادلة المواد للفصل الدراسي األول من العام الجامعي 

١٤٣٧/١٤٣٦ هـ ٢٠١٥/١/١١ ١٤٣٦/٣/٢٠ األحد
العام  من  الثاني  الدراسي  للفصل  للدراسة  العودة  طلبات  لتقديم  موعد  أخر 

الجامعي ١٤٣٦/١٤٣٥ هـ للطلبة المؤجلين أو المعتذرين ٢٠١٥/١/١١ ١٤٣٦/٣/٢٠ األحد
بداية الفترة األولى لتسجيل المقررات للطلبة القدامى للفصل الدراسي الثاني من 

العام الجامعي ١٤٣٦/١٤٣٥ هـ دفعة ٢٠١٠ - ٢٠١١ - ٢٠١٢ ٢٠١٥/١/١٣ ١٤٣٦/٣/٢٢ الثالثاء
بداية الفترة األولى لتسجيل المقررات للطلبة القدامى للفصل الدراسي الثاني من 

العام الجامعي ١٤٣٦/١٤٣٥ هـ دفعة ٢٠١٣ ٢٠١٥/١/١٤ ١٤٣٦/٣/٢٣ األربعاء
بداية الفترة األولى لتسجيل المقررات للطلبة القدامى للفصل الدراسي الثاني من 

العام الجامعي ١٤٣٦/١٤٣٥ هـ دفعة ٢٠١٤ ٢٠١٥/١/١٥ ١٤٣٦/٣/٢٤ الخميس
بداية الفترة األولى لتسجيل المقررات للطلبة القدامى للفصل الدراسي الثاني من 

العام الجامعي ١٤٣٦/١٤٣٥ هـ دفعة ٢٠١٥ و ٢٠١٤ ٢٠١٥/١/١٦ ١٤٣٦/٣/٢٥ الجمعة
نهاية الفترة األولى لتسجيل المقررات للطلبة القدامى للفصل الدراسي الثاني من 

العام الجامعي ١٤٣٦/١٤٣٥ هـ ٢٠١٥/١/١٧ ١٤٣٦/٣/٢٦ السبت

بداية الدراسة للفصل الدراسي الثاني من العام الجامعي ١٤٣٥ / ١٤٣٦ هـ ٢٠١٥/١/٢٥ ١٤٣٦/٤/٠٥ األحد
بداية الفترة الثانية لتسجيل المقررات للطلبة القدامى للفصل الدراسي الثاني من 

العام الجامعي ١٤٣٦/١٤٣٥ هـ ٢٠١٥/١/٢٥ ١٤٣٦/٤/٠٥ األحد
نهاية الفترة الثانية لتسجيل المقررات للطلبة القدامى للفصل الدراسي الثاني من 

العام الجامعي ١٤٣٦/١٤٣٥ هـ ٢٠١٥/٢/١ ١٤٣٦/٤/١٢ األحد
بداية اختيار مراكز االختبارات النهائية للفصل الدراسي الثاني من العام الجامعي 

١٤٣٦/١٤٣٥ هـ ٢٠١٥/٢/١ ١٤٣٦/٤/١٢ األحد
بداية تقديم طلبات االعفاء من الرسوم للمشمولين بالضمان االجتماعي للفصل 

الدراسي الثاني من العام الجامعي ١٤٣٦/١٤٣٥هـ ٢٠١٥/٢/١ ١٤٣٦/٤/١٢ األحد
العام  من  الثاني  الدراسي  للفصل  القدامى  للطلبة  الرسوم  سداد  فترة  بداية 

الجامعي ١٤٣٦/١٤٣٥هـ  ٢٠١٥/٢/٢ ١٤٣٦/٤/١٣ اإلثنين



ميالديهجري
اليوم

التاريخ
الموضوع

مالحظة
تحسب الرسوم الدراسية اعتباًرا من بداية الفصل الدراسي عند تسجيل الطالب/ ـة للمقررات وتحسب مالًيا 
عليه سواء تم التسجيل من قبل الجامعة (للطلبة المستجدين) أو تم التسجيل من قبل الطالب/ ـة (للطلبة 

 فى ضوء ذلك.
ً
القدامى) ويتم التعامل ماليا

لذلك عليك عزيزى الطالب/ ـة فى حالة الرغبة فى اإلنسحاب من البرنامج أو اإلعتذار عن الفصل الدراسي 
التأكد من التاريخ المحدد ألى عملية تقوم بها بشأن أحقيتك فى استرداد نسبة الرسوم أو عدم استردادها 

بناء على ذلك.

مالحظة
تحسب الرسوم الدراسية اعتباًرا من بداية الفصل الدراسي عند تسجيل الطالب/ ـة للمقررات وتحسب مالًيا 
عليه سواء تم التسجيل من قبل الجامعة (للطلبة المستجدين) أو تم التسجيل من قبل الطالب/ ـة (للطلبة 

 فى ضوء ذلك.
ً
القدامى) ويتم التعامل ماليا

لذلك عليك عزيزى الطالب/ ـة فى حالة الرغبة فى اإلنسحاب من البرنامج أو اإلعتذار عن الفصل الدراسي 
التأكد من التاريخ المحدد ألى عملية تقوم بها بشأن أحقيتك فى استرداد نسبة الرسوم أو عدم استردادها 

بناء على ذلك.
مالحظة

عزيزى الطالب: اإلنسحاب من مقرر يكون بدون إسترداد للرسوم (يرجى اإلحاطة بذلك قبل 
تنفيذ عملية االنسحاب من أي مقرر).

مالحظة
آخر موعد لتقديم األعذار للمتغيبين عن االختبار بعذر للفصل الدراسي األول ١٤٣٥ / ١٤٣٦ هـ 

هو بعد انتهاء آخر اختبار من اختبارات الفصل الدراسي األول باسبوعين.

مالحظة
عزيزى الطالب: اإلنسحاب من مقرر يكون بدون إسترداد للرسوم (يرجى اإلحاطة بذلك قبل 

تنفيذ عملية االنسحاب من أي مقرر).
مالحظة

آخر موعد لتقديم األعذار للمتغيبين عن االختبار بعذر للفصل الدراسي األول ١٤٣٥ / ١٤٣٦ هـ 
لزيارة صفحة التقويم هو بعد انتهاء آخر اختبار من اختبارات الفصل الدراسي األول باسبوعين.

الزمني على موقع 
الجامعة استخدم الرابط

العام  من  الثاني  الدراسي  للفصل  الدراسة  تأجيل  طلبات  لتقديم  موعد  آخر 
الدراسي ١٤٣٥/ ١٤٣٦ هـ ٢٠١٥/٢/٥ ١٤٣٦/٤/١٦ الخميس

العام  من  الثاني  الدراسي  للفصل  النهائية  االختبارات  مراكز  الختيار  موعد  آخر 
الجامعي ١٤٣٦/١٤٣٥ هـ ٢٠١٥/٢/٩ ١٤٣٦/٤/٢٠ اإلثنين

بداية تعبئة نماذج الخريجين المتوقع تخرجهم بنهاية الفصل الدراسي الثاني من 
العام الجامعي ١٤٣٦/١٤٣٥ هـ ٢٠١٥/٢/٩ ١٤٣٦/٤/٢٠ اإلثنين

الجامعي  العام  من  الثاني  الدراسي  للفصل  الدراسة  عن  لالعتذار  موعد  آخر 
١٤٣٦/١٤٣٥هـ مع استرداد ١٠٠٪ من الرسوم  ٢٠١٥/٢/٢٣ ١٤٣٦/٥/٤ اإلثنين

الدراسي  للفصل  الرسوم  من   ٪١٠٠ استرداد  مع  البرنامج  من  لالنسحاب  موعد  آخر 
الثاني من العام الجامعي ١٤٣٦/١٤٣٥هـ ٢٠١٥/٢/٢٣ ١٤٣٦/٥/٤ اإلثنين

بداية السماح لالنسحاب من البرنامج مع استرداد ٥٠٪ من الرسوم للفصل الدراسي 
الثاني من العام الجامعي ١٤٣٦/١٤٣٥هـ ٢٠١٥/٢/٢٤ ١٤٣٦/٥/٥ الثالثاء

الجامعي  العام  الثاني من  الدراسي  للفصل  الدراسة  لالعتذار عن  السماح  بداية 
١٤٣٦/١٤٣٥ هـ مع استرداد ٥٠٪ من الرسوم ٢٠١٥/٢/٢٤ ١٤٣٦/٥/٥ الثالثاء

الدراسي  الرسوم للفصل  أو أكثر بدون استرداد  بداية السماح لالنسحاب من مقرر 
الثاني من العام الجامعي ١٤٣٦/١٤٣٥ هـ ٢٠١٥/٢/٢٥ ١٤٣٦/٥/٦ األربعاء

آخر موعد لالنسحاب من مقرر أو أكثر بدون استرداد الرسوم للفصل الدراسي الثاني 
من العام الجامعي ١٤٣٦/١٤٣٥هـ ٢٠١٥/٣/١٢ ١٤٣٦/٥/٢١ الخميس

األنظمة  على  الدخول  ومنع  القدامى  للطلبة  الدراسية  الرسوم  سداد  فترة  نهاية 
لمن لم يقم بتسديد الرسوم ٢٠١٥/٣/١٧ ١٤٣٦/٥/٢٦ الثالثاء

الدراسي  الفصل  بنهاية  تخرجهم  المتوقع  الخريجين  نماذج  لتعبئة  موعد  آخر 
الثاني من العام الجامعي ١٤٣٦/١٤٣٥ هـ ٢٠١٥/٣/٢١ ١٤٣٦/٦/١ السبت

الدراسي  الرسوم للفصل  البرنامج مع استرداد ٥٠ ٪ من  آخر موعد لالنسحاب من 
الثاني من العام الجامعي ١٤٣٦/١٤٣٥هـ ٢٠١٥/٣/٢٥ ١٤٣٦/٦/٥ األربعاء

الجامعي  العام  من  الثاني  الدراسي  للفصل  الدراسة  عن  لالعتذار  موعد  آخر 
١٤٣٦/١٤٣٥ هـ مع استرداد ٥٠٪ من الرسوم ٢٠١٥/٣/٢٥ ١٤٣٦/٦/٥ األربعاء

الجامعي  العام  الثاني من  الدراسي  للفصل  الدراسة  لالعتذار عن  السماح  بداية 
١٤٣٦/١٤٣٥ هـ بدون الحق في استرداد الرسوم ٢٠١٥/٣/٢٦ ١٤٣٦/٦/٦ الخميس

بداية فترة االنسحاب من البرنامج للفصل الدراسي الثاني بدون الحق في استرداد 
الرسوم ٢٠١٥/٣/٢٦ ١٤٣٦/٦/٦ الخميس

الجامعي  العام  من  الثاني  الدراسي  للفصل  الدراسة  عن  لالعتذار  موعد  آخر 
١٤٣٦/١٤٣٥ هـ بدون الحق في استرداد الرسوم ٢٠١٥/٤/٢٠ ١٤٣٦/٧/١ اإلثنين

أو  مشاركات  أي  احتساب  يتم  ولن  الفصلية  األعمال  وتسجيل  لرصد  موعد  آخر 
مفتوحة  اإللكترونية  األنظمة  (وستبقى  التاريخ  هذا  بعد  تسجيلها  يتم  واجبات  ٢٠١٥/٧/٢٩ ١٤٣٦/٧/١٠ األربعاء

أخر موعد لتقديم طلبات االعفاء من الرسوم للمشمولين بالضمان االجتماعي ٢٠١٥/٥/٢ ١٤٣٦/٧/١٣ السبت
بداية االختبارات النهائية للفصل الدراسي الثاني من العام الجامعي ١٤٣٦/١٤٣٥ هـ ٢٠١٥/٥/٥ ١٤٣٦/٧/١٦ الثالثاء


