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1440ه األحد /4 2018م23/ /12 بداية فترة تقديم طلب تغيير التخصص في الكلية30/

1440هاإلثنين /4 2018م24/ /12 /31
- بداية فترة تسجيل المقررات

- بداية فترة معادلة المقررات للطالب المحولين من خارج الجامعة
- بداية فترة تقديم طلب الزيارة من داخل وخارج الجامعة

1440هالثالثاء /4 201٩م2٥/ /1 نهاية فترة تقديم طلب تغيير التخصص في الكلية1/

1440هاألحد /4 201٩م30/ /1 /٦

- بداية الدراسة للفصل الدراسي الثاني 1440/143٩هـ
- بداية فترة تأجيل الدراسة للنظام الفصلي

- نهاية فترة تسجيل المقررات 
- بداية فترة معالجة التسجيل من خالل مكاتب التسجيل في الكليات

1440هالثالثاء /٥ 201٩م2/ /1 نهاية فترة تقديم طلب الزيارة من داخل وخارج الجامعة8/

1440هاألحد /٥ 201٩م٧/ /1 /13
- نهاية فترة معالجة التسجيل من خالل مكاتب التسجيل في الكليات

- إدخال مؤشر االنقطاع عن الدراسة لمن لم يسجل من الطالب

1440هالخميس /٥ 201٩م11/ /1 /1٧
- نهاية فترة معادلة المقررات للطالب المحولين من خارج الجامعة
»W»،»نهاية فترة االنسحاب من مقرر للنظام السنوي بدرجة »ع -

1440هاألحد /٥ 201٩م14/ /1 /20
- نهاية فترة تأجيل الدراسة للنظام الفصلي 

- بداية فترة االعتذار عن الدراسة للنظام الفصلي

1440هالخميس /٦ 201٩م23/ /2 نهاية فترة االعتذار عن الدراسة للنظام السنوي28/

201٩م1440/٧/3هاألحد /3 /10
- فتح النظام للكليات إلدخال وتعديل الجداول الدراسية للفصل الصيفي للعام 

الدراسي 1440/143٩هـ والفصل الدراسي األول للعام الدراسي 1441هـ
 - بداية فترة تقديم طلبات إعادة القيد للفصل األول للعام 1441هـ

1440هالخميس /٧ 201٩م٧/ /3 /14  »W»،»نهاية فترة االنسحاب عن مقرر فصلي أو أكثر بدرجة »ع

1440هالخميس /٧ 201٩م28/ /4 /4
- نهاية فترة االعتذار عن الدراسة للنظام الفصلي 

- نهاية فترة إدخال وتعديل الجداول للكليات

التقويم الزمني لإلجراءات الرسمية بنظام سجالت الطالب
للفصل الدراسي الثاني 1440/1439 هـ - 2019/2018م
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1440هاألربعاء /8 201٩م٥/ /4 نهاية فترة تقديم طلبات إعادة القيد للفصل األول للعام 1441هـ10/

1440ه األحد /8 201٩م1٦/ /4 بداية االختبارات النهائية للفصل الدراسي الثاني21/

1440هالخميس /8 201٩م2٧/ /٥ /2

- بنهاية دوام اليوم، تبدأ إجازة نهاية العام
)»IC»،»نهاية فترة ادخال تقدير غير مكتمل )»ل -

للفصل األول 1440/143٩هـ
- نهاية االختبارات النهائية للفصل الدراسي الثاني

1440هاألحد /8 201٩م30/ /٥  آخر موعد ألعضاء هيئة التدريس لرصد الدرجات النهائية٥/

1441هاألحد /1 201٩م2/ /٩ بداية العام الدراسي 1441هـ - 2020/201٩م1/


