التقويم الزمني لإلجراءات الرسمية بنظام سجالت الطالب للعام الدراسي  1438/1437هـ 2017/2016م
الفصل الدراسي األول
اليوم

التاريخ الهجري

التاريخ الميالدي

البيان

الخميس
الخميس
الخميس

1437/08/05
1437/11/08
1437/11/15

2016/05/12
2016/08/11
2016/08/18

االربعاء

1437/11/21

2016/08/24

األحد

1437/11/25

2016/08/28

األحد

1437/12/17

2016/09/18

الثالثاء

1437/12/19

2016/09/20

بداية تقديم طلبات إعادة قيد المنقطعين عن الدراسة
الكلية في التخصص تغيير طلب تقديم فترة بداية
الكلية في التخصص تغيير طلب تقديم فترة نهاية
بداية فترة تسجيل المقررات
بداية فترة معادلة المقررات للطالب المحولين من خارج الجامعة
بداية فترة تقديم طلب الزيارة من داخل وخارج الجامعة
بداية الدراسة للفصل الدراسي األول 1438/1437هـ
بداية فترة تأجيل الدراسة للنظام الفصلي والسنوي
نهاية فترة تقديم طلبات إعادة قيد المنقطعين عن الدراسة
نهاية فترة تسجيل المقررات

األربعاء

1437/12/20

2016/09/21

الخميس

1437/12/21

2016/09/22

الخميس

1437/12/28

2016/09/29

األحد

01/011438/

022016/10/

األحد

1438/01/08

2016/10/09

األحد

1438/02/06

2016/11/06

الخميس

1438/02/10

2016/11/10

األحد
الخميس

1438/02/20
1438/02/24

2016/11/20
2016/11/24

الخميس

1438/03/09

2016/12/08

الخميس

1438/03/30

2016/12/29

األحد
الخميس
األحد

1438/04/03
1438/04/14
1438/04/17

2017/01/01
2017/01/12
2017/01/15

الخميس

1438/04/28

2017/01/26

األحد

1438/05/01

2017/01/29

نهاية فترة تقديم طلب الزيارة من داخل الجامعة
بداية فترة معالجة التسجيل من خالل مكاتب التسجيل في الكليات
إدخال مؤشر االنقطاع عن الدراسة لمن لم يسجل من الطالب
نهاية فترة تقديم طلب الزيارة من خارج الجامعة
نهاية فترة معالجة التسجيل من خالل مكاتب التسجيل في الكليات
نهاية فترة معادلة المقررات للطالب المحولين من خارج الجامعة
نهاية فترة تأجيل الدراسة للنظام الفصلي
وبداية فترة االعتذار عن الدراسة للنظام الفصلي
نهاية فترة تأجيل الدراسة للنظام السنوي
وبداية فترة االعتذار عن الدراسة للنظام السنوي
للتحويل للفصل الدراسي الثاني بداية التقديم
"Wنهاية فترة اآلنسحاب من مقرر للنظام الفصلي بدرجة "ع""،
بنهاية دوام اليوم ،تبدأ اجازة منتصف الفصل الدراسي األول
استئناف الدراسة بعد إجازة منتصف الفصل الدراسي األول
بداية فترة إدخال وتعديل الجداول الدراسية للكليات للفصل الثاني
نهاية فترة التقديم للتحويل للفصل الثاني
نهاية فترة االعتذار عن الدراسة للنظام الفصلي
"Wنهاية فترة االنسحاب من مقرر للنظام السنوي بدرجة "ع""،
نهاية تعديل الجداول للفصل الثاني
بداية تقديم طلبات إعادة قيد المنقطعين عن الدراسة
نهاية فترة تقديم طلبات إعادة قيد المنقطعين عن الدراسة
بداية االختبارات النهائية للفصل األول
")ICنهاية فترة ادخال تقدير غير مكتمل ("ل""،
للفصل الثاني والصيفي للعام الدراسي 1437/1436هـ
نهاية فترة تقديم طلبات إعادة قيد المنقطعين عن الدراسة
نهاية االختبارات النهائية
بنهاية دوام اليوم تبدأ إجازة منتصف العام
آخر يوم ألعضاء هيئة التدريس لرصد الدرجات النهائية

التقويم الزمني لإلجراءات الرسمية بنظام سجالت الطالب للعام الدراسي  1438/1437هـ 2017/2016م
الفصل الدراسي الثاني
البيان
الكلية في التخصص تغيير طلب تقديم فترة بداية
بداية فترة تقديم طلب الزيارة من خارج الجامعة
بداية فترة تسجيل المقررات
بداية فترة معادلة المقررات للطالب المحولين من خارج الجامعة
الكلية في التخصص تغيير طلب تقديم فترة نهاية
بداية فترة تقديم طلب الزيارة من داخل الجامعة

اليوم

التاريخ الهجري

التاريخ الميالدي

االحد

1438/05/01

2017/01/29

األثنين

1438/05/02

2017/01/30

االربعاء
الجمعة

1438/05/04
1438/05/06

2017/02/01
2017/02/03

األحد

1438/05/08

2017/02/05

الثالثاء

1438/05/10

2017/02/07

نهاية فترة تقديم طلب الزيارة من داخل وخارج الجامعة

األربعاء

1438/05/11

2017/02/08

بداية فترة معالجة التسجيل من خالل مكاتب التسجيل في الكليات
بداية فترة معالجة التسجيل من خالل مكاتب التسجيل في الكليات

الخميس

1438/05/12

2017/02/09

إدخال مؤشر االنقطاع عن الدراسة لمن لم يسجل من الطالب

الخميس

1438/05/19

2017/02/16

األحد

1438/05/22

2017/02/19

األحد

1438/06/06

2017/03/05

الخميس

1438/07/02

2017/03/30

األحد

1438/07/12

2017/04/09

الخميس

1438/08/08

2017/05/04

الخميس

1438/09/06

2017/06/01

األحد

1438/09/09

2017/06/04

الخميس

1438/09/20

2017/06/15

األحد
األحد
األحد
الخميس
الخميس
األحد

1438/09/23
1438/10/29
1438/10/29
1438/11/11
1438/11/11
1438/12/26

2017/06/18
2017/07/23
2017/07/23
2017/08/03
2017/08/03
2017/09/17

بداية الدراسة للفصل الدراسي الثاني 1438/1437هـ
بداية فترة تأجيل الدراسة للنظام الفصلي
نهاية فترة تسجيل المقررات

نهاية فترة معالجة التسجيل من خالل مكاتب التسجيل في الكليات
نهاية فترة معادلة المقررات للطالب المحولين من خارج الجامعة
نهاية فترة تأجيل الدراسة للنظام الفصلي
وبداية فترة االعتذار عن الدراسة للنظام الفصلي
فتح النظام للكليات إلدخال وتعديل الجداول الدراسية للفصل الصيفي للعام
الدراسي 1438/1437هـ والفصل الدراسي األول للعام الدراسي
1439/1438هـ
بنهاية دوام اليوم ،تبدأ اجازة منتصف الفصل الدراسي الثاني
نهاية فترة االعتذار عن الدراسة للنظام السنوي
"Wنهاية فترة االنسحاب عن مقرر فصلي أو أكثر بدرجة "ع""،
استئناف الدراسة بعد إجازة منتصف الفصل الدراسي الثاني
نهاية فترة االعتذار عن الدراسة للنظام الفصلي
نهاية فترة إدخال وتعديل الجداول للكليات
بداية تقديم طلبات إعادة قيد المنقطعين عن الدراسة
بداية االختبارات النهائية للفصل الدراسي الثاني
بداية فترة تقديم طلب الزيارة للفصل الصيفي من خارج الجامعة
")ICنهاية فترة ادخال تقدير غير مكتمل ("ل""،
للفصل األول 1438/1437هـ
نهاية االختبارات النهائية للفصل الدراسي الثاني
بنهاية دوام اليوم ،تبدأ إجازة نهاية العام
آخر موعد ألعضاء هيئة التدريس لرصد الدرجات النهائية
بداية فترة تقديم طلب التحويل من داخل الجامعة
بداية فترة تقديم طلب التحويل من خارج الجامعة
نهاية فترة تقديم طلب التحويل من داخل الجامعة
نهاية فترة تقديم طلب التحويل من خارج الجامعة
بداية العام الدراسي 1439/1438هـ2018/2017-م

التقويم الزمني لإلجراءات الرسمية بنظام سجالت الطالب للعام الدراسي  1438/1437هـ 2017/2016م
الفصل الدراسي الصيفي
البيان

اليوم

التاريخ الهجري

التاريخ الميالدي

األحد

1438/10/08

2017/07/02

الثالثاء

1438/10/10

2017/07/04

بدء الدراسة للفصل الصيفي
نهاية فترة تقديم طلب الزيارة من داخل الجامعة
بدء فترة حذف مقرر أو أكثر

الخميس

1438/10/12

2017/07/06

نهاية فترة حذف مقرر أو أكثر

الخميس
األحد
الخميس
السبت
األحد

1438/10/26
1438/11/28
1438/12/02
1438/12/04
1438/12/19

2017/07/20
2017/08/20
2017/08/24
2017/08/26
2017/09/10

نهاية فترة حذف الفصل الصيفي بالكامل
بداية االختبارات النهائية
نهاية االختبارات النهائية
آخر موعد ألعضاء هيئة التدريس لرصد الدرجات النهائية
بداية العام الدراسي 1439/1438هـ2018/2017-م

بداية فترة تسجيل المقررات لطالب الجامعة
بداية فترة تقديم طلب الزيارة من داخل الجامعة
نهاية فترة تقديم طلب الزيارة للفصل الصيفي من خارج الجامعة
نهاية فترة تسجيل المقررات

مالحظات

 10ساعات أو 3
مقررات كحد
أقصى
يتطلب موافقة
عميد الكلية أو من
يفوضه

