
جامعة الملك فيصل

عمادة التعلم اإللكتروني والتعليم عن بعد

هـ 1437/  1436التقويم الزمني للفصل الدراسي األول من العام الجامعي 

 اليوم
 التاريخ

الموضوع
 ميالدي هجري

 2015/07/22 1436/10/06 األربعاء
بداية تقديم طلبات العودة للدراسة للفصل الدراسي الثاني من العام 

الجامعي 1437/1436 هـ للطلبة المؤجلين أو المعتذرين وتحديث البيانات

 2015/07/22 1436/10/06 األربعاء
بداية تقديم طلبات تغيير التخصص للفصل الدراسي األول من العام 

هـ 1436/1437الجامعي 

 2015/07/22 1436/10/06 األربعاء
بداية تقديم طلبات تأجيل الدراسة للفصل الدراسي األول من العام الجامعي 

هـ 1436/1437

 2015/07/22 1436/10/06 األربعاء
بداية تقديم طلب معادلة المواد للفصل الدراسي الثاني من العام الجامعي 

 هـ 1436/1437

إنذارات في سجله األكاديمي 3بداية طلب فرص إضافة لمن لديه  2015/07/22 1436/10/06 األربعاء

 2015/07/26 1436/10/10 األحد
بداية الفترة األولى لتسجيل المقررات للطلبة القدامى للفصل الدراسي 

 2010-2011-2012هـ دفعة  1436/1437األول من العام الجامعي 

 2015/07/27 1436/10/11 اإلثنين
بداية الفترة األولى لتسجيل المقررات للطلبة القدامى للفصل الدراسي 

2013هـ دفعة  1436/1437األول من العام الجامعي 

 2015/07/28 1436/10/12 الثالثاء
بداية الفترة األولى لتسجيل المقررات للطلبة القدامى للفصل الدراسي 

2014هـ دفعة  1436/1437األول من العام الجامعي 

 2015/07/29 1436/10/13 األربعاء
بداية الفترة األولى لتسجيل المقررات للطلبة القدامى للفصل الدراسي 

2015دفعة هـ  1436/1437األول من العام الجامعي 

 2015/07/30 1436/10/14 الخميس
بداية الفترة األولى لتسجيل المقررات للطلبة القدامى للفصل الدراسي 

لجميع الدفعاتهـ  1436/1437األول من العام الجامعي 

 2015/08/01 1436/10/16 السبت

بدء فترة تقديم طلبات المتقدمين والمتقدمات لنظام التعليم المطور 

لالنتساب لكليات اآلداب وإدارة األعمال للفصل الدراسي األول من العام 

هـ 1436/1437الجامعي 

 2015/08/02 1436/10/17 األحد
نهاية الفترة األولى لتسجيل المقررات للطلبة القدامى للفصل الدراسي 

.هـ 1436/1437األول من العام الجامعي 

 2015/08/03 1436/10/18 اإلثنين
بداية الفترة الثانية لتسجيل المقررات للطلبة القدامى للفصل الدراسي 

هـ 1436/1437األول من العام الجامعي 



 2015/08/05 1436/10/20 األربعاء

انتهاء فترة تقديم طلبات المتقدمين والمتقدمات لنظام التعليم المطور 

األول من العام لالنتساب لكليات اآلداب وإدارة األعمال للفصل الدراسي 

هـ 1436/1437الجامعي 

 2015/08/08 1436/10/23 السبت
نتائج القبول في الدفعة األولى لنظام التعليم المطور لالنتساب  إعالن

 هـ 1436/1437للفصل الدراسي األول من العام الجامعي 

 2015/08/08 1436/10/23 السبت

بدء تسليم األوراق األصلية لمكاتب البريد الممتاز وسداد الرسوم للطلبة 

 1436/1437الجدد المقبولين في الفصل الدراسي األول من العام الجامعي 

هـ

 2015/08/10 1436/10/25 اإلثنين
إعالن نتائج المرشحين للقبول في الدفعة الثانية لنظام التعليم المطور 

توفر شواغرلالنتساب في حالة 

إنذارات في سجله األكاديمي 3أخر موعد لطلب فرص إضافة لمن لديه  2015/08/10 1436/10/25 اإلثنين

 2015/08/10 1436/10/25 اإلثنين

أخر موعد لتقديم طلبات تغيير التخصص للفصل الدراسي األول من العام 

هـ )وكذلك تحديد المسار لطلبة التربية الخاصة ممن  1436/1437الجامعي 

 ) ساعة 55أنهو 

 2015/08/10 1436/10/25 اإلثنين
أخر موعد لتقديم طلب معادلة المواد للفصل الدراسي الثاني من العام 

هـ 1436/1437الجامعي 

 2015/08/10 1436/10/25 اإلثنين
الدراسي الثاني من العام آخر موعد لتقديم طلبات العودة للدراسة للفصل 

الجامعي 1437/1436 هـ للطلبة المؤجلين أو المعتذرين وتحديث البيانات

 2015/08/10 1436/10/25 اإلثنين
نهاية الفترة الثانية لتسجيل المقررات للطلبة القدامى للفصل الدراسي 

هـ 1436/1437األول من العام الجامعي 

 2015/08/13 1436/10/28 اإلثنين
المرشحين للقبول في الدفعة الثالثة لنظام التعليم المطور إعالن نتائج 

 لالنتساب في حالة توفر شواغر

 2015/08/22 1436/11/07 السبت
انتهاء فترة تسليم األوراق األصلية لمكاتب البريد الممتاز للطلبة الجدد 

هـ 1436/1437المقبولين في الفصل الدراسي األول من العام الجامعي 

هـ 1436/1437بداية الدراسة للفصل الدراسي األول من العام الجامعي  2015/08/23 1436/11/08 األحد

 2015/08/30 1436/11/15 األحد
من الرسوم للمشمولين بالضمان االجتماعي  اإلعفاءبداية تقديم طلبات 

 هـ1436/1437للفصل الدراسي األول من العام الجامعي 

 2015/08/31 1436/11/16 اإلثنين
بداية فترة سداد الرسوم للطلبة القدامى للفصل الدراسي األول من العام 

هـ1436/1437الجامعي 

 2015/09/03 1436/11/19 الخميس
آخر موعد لتقديم طلبات تأجيل الدراسة للفصل الدراسي األول من العام 

هـ 1437/ 1436الدراسي 

 2015/09/06 1436/11/22 األحد
بداية اختيار مراكز االختبارات النهائية للفصل الدراسي األول من العام 

هـ 1436/1437الجامعي 

 2015/09/07 1436/11/23 اإلثنين
بداية تعبئة نماذج الخريجين المتوقع تخرجهم بنهاية الفصل الدراسي األول 

هـ 1436/1437من العام الجامعي 

 2015/09/08 1436/11/24 الثالثاء
آخر موعد الختيار مراكز االختبارات النهائية للفصل الدراسي األول من العام 

هـ 1436/1437الجامعي 



 

 2015/09/20 1436/12/07 األحد
آخر موعد لالعتذار عن الدراسة للفصل الدراسي األول من العام الجامعي 

  من الرسوم %100هـ مع استرداد 1436/1437

 2015/09/20 1436/12/07 األحد
من الرسوم للفصل  %100آخر موعد لالنسحاب من البرنامج مع استرداد 

  هـ1436/1437الدراسي األول من العام الجامعي 

 2015/09/21 1436/12/08 اإلثنين
من الرسوم للفصل  %50بداية السماح لالنسحاب من البرنامج مع استرداد 

  هـ1436/1437الدراسي األول من العام الجامعي 

 2015/09/21 1436/12/09 اإلثنين
بداية السماح لالعتذار عن الدراسة للفصل الدراسي األول من العام الجامعي 

  من الرسوم %50هـ مع استرداد  1436/1437

 2015/09/22 1436/12/10 الثالثاء
بداية السماح لالنسحاب من مقرر أو أكثر بدون استرداد الرسوم للفصل 

  هـ 1436/1437الدراسي األول من العام الجامعي 

 2015/10/12 1436/12/29 اإلثنين
نهاية فترة سداد الرسوم الدراسية للطلبة القدامى ومنع الدخول على 

  األنظمة لمن لم يقم بتسديد الرسوم

 2015/10/17 1437/01/04 السبت
خر موعد لتعبئة نماذج الخريجين المتوقع تخرجهم بنهاية الفصل الدراسي آ

 هـ 1436/1437األول من العام الجامعي 
 

 2015/10/21 1437/01/08 األربعاء
من الرسوم للفصل  % 50آخر موعد لالنسحاب من البرنامج مع استرداد 

  هـ1436/1437الدراسي األول من العام الجامعي 

 2015/10/21 1437/01/08 األربعاء
آخر موعد لالعتذار عن الدراسة للفصل الدراسي األول من العام الجامعي 

 من الرسوم %50هـ مع استرداد  1436/1437
 

 2015/10/22 1437/01/09 الخميس
آخر موعد لالنسحاب من مقرر أو أكثر بدون استرداد الرسوم للفصل الدراسي 

  هـ1436/1437األول من العام الجامعي 

 2015/10/22 1437/01/09 الخميس
بداية السماح لالعتذار عن الدراسة للفصل الدراسي األول من العام الجامعي 

  هـ بدون الحق في استرداد الرسوم 1436/1437

 2015/10/22 1437/01/09 الخميس
بداية فترة االنسحاب من البرنامج للفصل الدراسي األول بدون الحق في 

  استرداد الرسوم

 2015/11/10 1437/01/28 الثالثاء
آخر موعد لالعتذار عن الدراسة للفصل الدراسي األول من العام الجامعي 

 هـ بدون الحق في استرداد الرسوم 1436/1437

 

 2015/11/29 1437/02/17 األحد
من الرسوم للمشمولين بالضمان  اإلعفاءأخر موعد لتقديم طلبات 

 االجتماعي

 

 2015/11/29 1437/02/17 األحد

آخر موعد لرصد وتسجيل األعمال الفصلية ولن يتم احتساب أي مشاركات 

أو واجبات يتم تسجيلها بعد هذا التاريخ )وستبقى األنظمة اإللكترونية 

 (لغايات الدراسة فقطمفتوحة 

 

 2015/12/08 1437/02/26 الثالثاء
بداية االختبارات النهائية للفصل الدراسي األول من العام الجامعي 

 هـ 1436/1437

 

 

  



 

 

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 القدامى( ويتم التعامل ماليًا 

 ضوء ذلك. في

عن الفصل الدراسي التأكد من  االعتذارمن البرنامج أو  االنسحاب فيحالة الرغبة  فيـة الطالب/  عزيزيلذلك عليك 

 استرداد نسبة الرسوم أو عدم استردادها بناء على ذلك. فيعملية تقوم بها بشأن أحقيتك  أليالتاريخ المحدد 

  

 

للرسوم )يرجى اإلحاطة بذلك قبل تنفيذ عملية االنسحاب من  استرداديكون بدون من مقرر  االنسحابالطالب:  عزيزي

 أي مقرر(.

 

هـ هو بعد انتهاء آخر اختبار من  1437/  1436ين عن االختبار بعذر للفصل الدراسي األول آخر موعد لتقديم األعذار للمتغيب 

 .بأسبوعيناختبارات الفصل الدراسي األول 

 
 

 
 

 لزيارة صفحة التقويم الزمني على موقع الجامعة استخدم الرابط
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