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اإلجازة 
الصيفية

بداية فترة تقديم طلب تغيير التخصص في الكلية١44٠/١١/٢42019/07/27هالسبت

نهاية فترة تقديم طلب تغيير التخصص في الكلية١44٠/١١/٢82019/07/31هاالربعاء

بداية فترة تقديم طلبات إعادة قيد المنقطعين عن ١44٠/١١/٢٩2019/08/01هالخميس
الدراسة 

١44٠/١٢/٢52019/08/26هاالثنين
بداية فترة تسجيل المقررات

بداية فترة معادلة المقررات للطالب  المحولين من خارج  
الجامعة

بداية فترة تقديم طلب الزيارة من داخل وخارج  الجامعة

1

١44١/٠١/٠٢2019/09/01هـاالحد

بداية الدراسة للفصل الدراسي األول ١44١هـ

نهاية فترة تقديم طلبات إعادة قيد المنقطعين عن 
الدراسة 

نهاية فترة تسجيل المقررات

بداية فترة تأجيل الدراسة للنظام الفصلي والسنوي

نهاية فترة تقديم طلب الزيارة من داخل و خارج الجامعة

بداية فترة معالجة التسجيل من خالل مكاتب التسجيل 
في الكليات

١44١/٠١/٠62019/09/05هالخميس
إدخال مؤشر االنقطاع عن الدراسة لمن لم يسجل من 

الطالب
نهاية فترة معالجة التسجيل من خالل مكاتب التسجيل 

في الكليات

2

بداية فترة تقديم طلبات إعادة القيدللمنقطعين عن ١44١/٠١/٠٩2019/09/08هاالحد
الدراسة للفصل الثاني

نهاية فترة معادلة المقررات  للطالب المحولين من خارج ١44١/٠١/١32019/09/12هالخميس
الجامعة



نهاية فترة تأجيل الدراسة للنظام الفصلي١44١/٠١/١62019/09/15هاالحد3
وبداية فترة االعتذار عن الدراسة للنظام الفصلي

 اجازة اليوم الوطني١44١/٠١/٢42019/09/23هاالثنين4

نهاية  فترة تأجيل الدراسة للنظام السنوي ١44١/٠١/3٠2019/09/29هاالحد5
وبداية فترة االعتذار عن الدراسة للنظام السنوي

10

١44١/٠3/٠62019/11/03هاالحد
بداية التقديم للتحويل للفصل الثاني من داخل و خارج 

الجامعة

بداية فترة إدخال وتعديل الجداول الدراسية للكليات 
للفصل الثاني

نهاية فترة االنسحاب من مقرر للنظام الفصلي بدرجة ١44١/٠3/١٠2019/11/07هالخميس
”W»،»ع«

نهاية التقديم للتحويل للفصل الثاني من داخل و خارج ١44١/٠3/١32019/11/10هاالحد11
الجامعة

١44١/٠4/٠١2019/11/28هالخميس13
نهاية فترة االعتذار عن الدراسة للنظام الفصلي

نهاية فترة تقديم طلبات إعادة القيد للفصل الثاني

نهاية تعديل الجداول الدراسية للكليات للفصل الثاني١44١/٠4/٠62019/12/03هالثالثاء14

بداية االختبارات النهائية للفصل األول١44١/٠4/٢52019/12/22هاالحد17

١44١/٠5/٠72020/01/02هالخميس18

)”IC»،»نهاية فترة ادخال تقدير غير مكتمل )»ل
للفصل الثاني والصيفي للعام الدراسي ١44٠/١43٩هـ

نهاية االختبارات النهائية

بنهاية دوام اليوم تبدأ إجازة منتصف العام 

إجازة 
منتصف

العام
آخر يوم ألعضاء هيئة التدريس لرصد الدرجات النهائية١44١/5٠/١٠2020/01/05هاالحد
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