التقويم االكاديمي للفصل الدراسي األول
من العام الجامي  1440 - 1439هـ
البيان

اليوم

التاريخ الهجري

التاريخ الميالدي

األحد

 ١٤٣٩/11/١٦ه

٢٠١٨/٠٧/٢٩

الخميس

 ١٤٣٩/11/٢٠ه

٢٠١٨/08/٠٢

األثنين

 ١٤٣٩/12/١٦ه

٢٠١٨/٠٨/٢٧

األحد

١٤٣٩/12/٢٢ه

٢٠١٨/09/٠٢

الثالثاء

١٤٣٩/12/٢٤ه

٢٠١٨/09/٠٤

االربعاء

١٤٣٩/12/٢٥ه

٢٠١٨/09/٠٥

بداية فترة معالجة التسجيل من خالل مكاتب التسجيل في الكليات

االثنين

١٤٣٩/١٢/٣٠ه

٢٠١٨/09/١٠

فتح النظام لطلبات اعادة القيد للفصل الدراسي الثاني  ١٤٤٠ - ١٤٣٩ه

الخميس

١٤٤٠/٠١/٠٣ه

٢٠١٨/09/١٣

االحد

١٤٤٠/٠١/٠٦ه

٢٠١٨/09/١٦

فتح النظام لتقديم طلبات اعادة القيد للفصل الدراسي األول
 ١٤٤٠/١٤٣٩ه
فتح النظام لتقديم طلبات تغيير التخصص داخل الكلية
نهاية فترة تقديم طلبات تغيير التخصص في الكلية
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 ١٤٤٠-١٤٣٩هـ
نهاية فترة تقديم طلبات إعادة القيد للفصل الدراسي األول 1440 - 1439ه
بداية فترة تقديم طلبات تأجيل الدراسة
نهاية فترة تسجيل المقررات
نهاية فترة تقديم طلب الزيارة من داخل وخارج الجامعة

نهاية فترة معالجة التسجيل من خالل مكاتب التسجيل بالكليات
نهاية فترة معادلة المقررات للطالب المحولين من خارج الجامعة
ادخال مؤشر االنقطاع عن الدراسة لمن لم يسجل من الطالب
نهاية فترة التاجيل للنظام الفصلي
بداية فترة االعتذار عن الدراسة للنظام الفصلي

التقويم االكاديمي للفصل الدراسي األول
من العام الجامي  1440 - 1439هـ
اليوم

التاريخ الهجري

التاريخ الميالدي

البيان

األحد

١٤٤٠/٠١/١٣ه

٢٠١٨/٠٩/٢٣

اجازة اليوم الوطني

االحد

 ١٤٤٠/٠١/٢٠ه

٢٠١٨/٠٩/٣٠

نهاية فترة التأجيل السنوي

الخميس

 ١٤٤٠/٠٢/٣٠ه

٢٠١٨/١١/٠٨

نهاية فترة االنسحاب من مقرر للنظام الفصلي بدرجة ()W

االحد

 ١٤٤٠/٠٣/٠٣ه

٢٠١٨/١١/١١

بداية التقديم للتحويل من داخل وخارج الجامعة للفصل الدراسي
الثاني

االحد

 ١٤٤٠/٠٣/١٠ه

٢٠١٨/١١/١٨

بداية فترة ادخال وتعديل الجداول الدراسية للكليات للفصل الثاني

الخميس  ١٤٤٠/٠٣/١٤ه

٢٠١٨/١١/٢٢

نهاية التقديم للتحويل للفصل الدراسي الثاني من داخل وخارج الجامعة

الخميس  ١٤٤٠/٠٣/٢١ه

٢٠١٨/١١/٢٩

نهاية فترة االعتذار عن الدراسة للنظام الفصلي

الخميس  ١٤٤٠/٠٤/٠٥ه

٢٠١٨/١٢/١٣

 ١٤٤٠/٠٤/٠٩ه

٢٠١٨/١٢/١٦

الخميس  ١٤٤٠/٠٤/٢٠ه

٢٠١٨/١٢/٢٧

 ١٤٤٠/٠٤/٢٣ه

٢٠١٨/١٢/٣٠

االحد

نهاية تعديل الجداول الدراسية للكليات للفصل الدراسي الثاني
نهاية فترة تقديم طلبات اعادة القيد للفصل الدراسي الثاني
بداية االختبارات النهائية للفصل الدراسي االول
نهاية فترة ادخال تقدير غير مكتمل (( ,)ICل) للفصل الثاني والصيفي للعام
الدراسي  1438ه  ١٤٣٩ /ه
نهاية االختبارات النهائية
بنهاية دوام اليوم تبداء اجازة منتصف العام

االحد

اخر يوم العضاء هيئة التدريس لرصد الدرجات النهائية

