
التــاريخاليــوماإلجــــــراءاألسبــوع

هـ1443/ 1/ 21األحدبـــداية الفـــصــــــل الــــدراســي األول 1

1
موعد تعديل تسجيل الجدول الدراسي 
الطلــــــــبـــة للفصل الدراسي األول من 
قـــــــــــــــــبــــــل األقـــــــــــــــــــــــــــــــــســـــــــــــــــــام

هـ1443/ 1/ 21من األحد

هـ1443/ 1/ 25إلى الخميس

موعد تسجــــــيل أســــمـــــــــاء المرشدين 3
من ( بنظـــــــــام الرسالة العلمية)للطلبة

خـــــــــــــــالل المـــــــــــنـــــــــظومـــــــــــــــــــــــــــــــة

هـ1443/ 2/ 5من األحد

هـ1443/ 2/ 23إلى الخميس5

موعد تقديم طلب حـــــــذف مــقـــــررات 3
الفـــصــــــــــــل الــــــــــــــــدراســــــــــــــي األول 

(للـــــــــــــــــــــــــــدراسة المنــــــــــــهــــــــــجـــيـــة)

هـ1443/ 2/ 5من األحد

هـ1443/ 4/ 6إلى الخميس11

مـــــوعد تقديم طلب تأجــــــيل الدراسـة 4
خاص بطـــلبـــــة برامج )للفــــصل القادم 

(الدراســـــــــات العــــليــــــــا بدون رسوم

هـ1443/ 2/ 12من األحد

هـ1443/ 4/ 13إلى الخميس12

مــوعد تقديم طلب الفـــرصة اإلضافية 4
للحــصــــول على الدرجــة العلمية اعتبـارا        

من الــــفـــــــــــــــــصــــــــــل الــــــدراســــــــــــــــي 
هـ1443الثـــــــــــــــــــاني للعام الجامعي 

هـ1443/ 2/ 12من األحد

هـ1443/ 4/ 20إلى الخميس13

8
موعد تقديم التقرير األول  لإلرشــــــــاد 
األكاديمي إلكترونيا من خالل المـــوقع

هـ1443/ 3/ 13من الثالثاء

هـ1443/ 3/ 15إلى الخميس

مــــــــوعد إدخـــــــــال جـــــــــداول الفـــــــــــصـل 8
هـ          1443لعام ( 432)الدراســــــــــي الثاني 

من قـــــــــــــــــــبـــــــــــــــل األقــــــــــــــســـــــــــــــــــام

هـ1443/ 3/ 13من الثالثاء

هـ1443/ 4/ 13إلى الخميس12
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موعد تقديم طلب تغيير التخصص 8

داخــــــــــــــــل الجـــــــــــــــــــامـــــــــــــــــــعــــــــة

هـ1443/ 3/ 13من الثالثاء

هـ1443/ 4/ 20إلى الخميس13

15
د موعد تقديم التقرير الثاني  لإلرشا

األكاديمي إلكترونيا من خالل الموقع

هـ1443/ 5/ 1من األحد

هـ1443/ 5/ 5إلى الخميس

موعد تقديم تقارير المشرفين على 15

ن الرسائل العلمية إلكتــــــــــــــــــرونيًا مـــ

خــــــــــــــــــــالل المــــــــــــــــــــــوقــــــــــــــــــــــــــع

هـ1443/ 5/ 1من األحد

هـ1443/ 5/ 26إلى الخميس18

مــــوعد اختــــــــــبـــــــــــــــــــارات الفصــــــــل 17

الــــــــــــــــــــدراســـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــي األول 

هـ1443/ 5/ 16من االثنين

هـ1443/ 6/ 3إلى الخميس19

18

( غ)و ( ل)آخر مــــــــــوعد لتعـديل تقدير 
لمقــــــــــررات الفصل الدراسي الثاني 

هـ1442للــــــــــــــــــــــعـــــــــــــــــــــــــــــام ( 422)
هـ1443/ 5/ 26الخميس

19
آخـــــر موعد إلدخــــــــــال نتائج اختبارات     

الفـــــصـــــــــل الــــــــــــدراســـــــــــــي األول 
هـ1443/ 6/ 5السبت 

-
مــــــــــــــــــوعد إغـــــــــــــــــالق الفــــــصـــــــل 

هـ 1443الدراســـــــي األول للـــــــعـــام 
هـ1443/ 6/ 6األحد

@المختصةتقديمك للطلب ال يعني الموافقة النهائية إذ يستلزم موافقات المجالس/   هام للطلبة*  U Q U D G S

اإلجــازات

الرسمية

إجازة اليـــوم الوطني

األربـــعــــــاء و الخــمــــــيــــس

إجازة نهاية أسبوع مطولة

األحــــــــــــد و االثــــــــــنـــــــيــــن

إجازة نهاية أسبوع مطولة

الــــــــــخــــــــــــمــــــــــيـــــــــــــــــس

بــــداية إجـــــــــــــازة منتــــــصـــف

الفصل الـــــــــــــــدراسي األول

نهـاية دوام يوم الخميس

بداية الدراسة بعد اإلجازة

األحــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــد

إجازة نهاية أسبوع مطولة

األحــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــد

هـ1443/ 2/ 15-16
مـ2021/ 9/ 22-23

هـ1443/ 3/ 11-12
مـ2021/ 10/ 17-18

هـ1443/ 3/ 29
مـ2021/ 11/ 4

هـ1443/ 4/ 20
مـ2021/ 11/ 25

هـ1443/ 5/ 1
مـ2021/ 12/ 5

هـ1443/ 5/ 15
مـ2021/ 12/ 19


