
الـتـــاريـخ الــيـــــوم اإلجـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــراء اإلسبوع

1441/5/24هـ
2020/1/19 م األحد بداية االنتظام في الدراسة للفصل الدراسي الثاني 1

1441/5/24هـ
2020/1/19 م من األحد تسجيل وتعديل جداول الطلبة

للفصل الدراسي الثاني من قبل األقسام
1

1441/5/28هـ
2020/1/23 م إلى الخميس

1441/5/24هـ
2020/1/19 م من األحد  موعد تسجيل أسماء المرشدين للطلبة من

خالل المنظومة

1

1441/6/12هـ
2020/2/6م إلى الخميس 3

1441/6/1هـ
2020/1/26 م من األحد  تقديم طلب الفرصة اإلضافية للحصول على

 الدرجة العلمية اعتبارًا من الفصل الدراسي
 األول للعام 1442هـ

و طلب الفرصة اإلضافية لرفع المعدل

2

1441/8/9هـ
2020/4/2 م إلى الخميس 11

1441/6/8هـ
2020/2/2 م من األحد  تقديم طلب حذف مقررات الفصل الدراسي

الثاني ) للسنة المنهجية( للعام 1441هـ

3

1441/8/24هـ
2020/4/19 م إلى الخميس 9

1441/6/8هـ
2020/2/2 م من األحد  تقديم طلب تأجيل الدراسة لفصل أو فصلين

قادمة اعتبارا من الفصل الدراسي األول

للعام 1442هـ 

3

1441/8/16هـ
2020/4/9 م إلى الخميس 12

1441/6/15هـ
2020/2/9 م من األحد إدخال جداول الفصل الدراسي األول

للعام 1442هـ من قبل األقسام 

4

1441/7/17هـ
2020/3/12 م إلى الخميس 8

1441/6/15هـ
2020/2/9 م من األحد

تقديم طلب تغيير تخصص داخل الجامعة
4

1441/8/2هـ
2020/3/26 م إلى الخميس 10

الـتـــاريـخ الــيـــــوم اإلجـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــراء اإلسبوع

1441/6/5هـ
2020/2/9 م من األحد تقديم طلب التحويل إلى جامعة أم القرى

من جامعة أخرى 

4

1441/8/2هـ
2020/3/26م إلى الخميس 10

1441/8/5هـ
2020/3/29 م من األحد  تقديم األقسام العلمية لتقارير سير برامج

الدراسات العليا

11

1441/8/30هـ
2020/4/23 م إلى الخميس 14

1441/8/19هـ
2020/4/12 م من األحد موعد االختبارات البديلة غ/ل  واستدراك

النتائج لمقررات الفصل السابق 

13

1441/8/30هـ
2020/4/23 م إلى الخميس 14

1441/8/26هـ
2020/4/19 م من األحد  تقديم تقارير المرشدين والمشرفين على

الرسائل العلمية إلكترونيًا من خالل الموقع

14

1441/9/7هـ
2020/4/30 م إلى الخميس 15

1441/8/26هـ
2020/4/19 م

من األحد  الرفع من قبل األقسام بأسماء الطلبة
المنقطعين عن الدراسة دون التقدم

بعذر مقبول 

14

1441/9/7هـ
2020/4/30 م إلى الخميس 15

1441/9/3هـ
2020/4/26 م من األحد

اإلختبارات العملية للفصل الدراسي الثاني 15
1441/9/7هـ

2020/4/30 م إلى الخميس

1441/9/10هـ
2020/5/3 م من األحد اختبارات الفصل الدراسي الثاني

وإدخال النتائج 

16

1441/9/21هـ
2020/5/14 م إلى الخميس 17

1441/9/24هـ
2020/6/17 م األحد  موعد اغالق الفصل الدراسي الثاني

للعام 1441 هـ 18


