
 

  

 اليوم التاريخ المستوى األكاديمي الساعة

   صباحا    08:00يبدأ 

   ا  صباح   08:00ينتهي و

 اليوم التالي من 

 18إلى   16المستوى من 

 هـ 14/08/1444

 م 06/03/2023

 ثنين اإل

 15إلى   13المستوى من 

 هـ 15/08/1444

 م 07/03/2023

 الثالثاء

 

 )السنة الرابعة( 

 هـ 16/08/1444

 م 08/03/2023

 ربعاءاأل

 )السنة الثالثة( 

 هـ 17/08/1444

 م 09/03/2023

 الخميس 

 )السنة الثانية( 

 هـ 18/08/1444

 م 10/03/2023

 الجمعة 

 صباحا   08:00 السبتمن يوم   المستويات يعاد فتح التسجيل لجميع  

  هـ20/08/1444 لى يوم األحدإ

 م 12/03/2023الموافق  

 صباحا   08:00الساعة  

 هـ 19/08/1444

 م 11/03/2023

 السبت 

 كلية الطب والجراحة 



 

 

 

  

 اليوم التاريخ المستوى األكاديمي الساعة

   صباحا    08:00يبدأ 

   ا  صباح   08:00ينتهي و

 اليوم التالي من 

 18إلى   16المستوى من 

 هـ 14/08/1444

 م 06/03/2023

 ثنين اإل

 15إلى   13المستوى من 

 هـ 15/08/1444

 م 07/03/2023

 الثالثاء

 12إلى   10المستوى من 

 هـ 16/08/1444

 م 08/03/2023

 ربعاءاأل

    9إلى   7المستوى من 

 هـ 17/08/1444

 م 09/03/2023

 الخميس 

 6إلى   4المستوى من 

 هـ 18/08/1444

 م 10/03/2023

 الجمعة 

 صباحا   08:00 السبتمن يوم   المستويات يعاد فتح التسجيل لجميع  

  هـ20/08/1444 لى يوم األحدإ

 م 12/03/2023الموافق  

 صباحا   08:00الساعة  

 هـ 19/08/1444

 م 11/03/2023

 السبت 

سنان كلية طب األ  



 

  

 اليوم التاريخ المستوى األكاديمي الساعة

   صباحا    08:00يبدأ 

   صباحا    08:00ينتهي و

 اليوم التالي  من

   15إلى   13المستوى من 

 هـ 14/08/1444

 م 06/03/2023

 ثنين اإل

   12إلى   10المستوى من 

 هـ 15/08/1444

 م 07/03/2023

 الثالثاء

   9إلى   7المستوى من 

 هـ 16/08/1444

 م 08/03/2023

 ربعاءاأل

   6إلى   4المستوى من 

 هـ 17/08/1444

 م 09/03/2023

 الخميس 

 صباحا   08:00 الجمعةمن يوم   المستويات يعاد فتح التسجيل لجميع  

  هـ20/08/1444 لى يوم األحدإ

 م 12/03/2023الموافق  

 صباحا   08:00الساعة  

 هـ 18/08/1444

 م 10/03/2023

 الجمعة 

كلينيكية كلية الصيدلة اإل  



 

 

  

 اليوم التاريخ األكاديميالمستوى  الساعة

   صباحا    08:00يبدأ 

 صباحا    08:00ينتهي و

 اليوم التالي  من

   12إلى   10المستوى من 

 هـ 14/08/1444

 م 06/03/2023

 ثنين اإل

   9إلى   7المستوى من 

 هـ 15/08/1444

 م 07/03/2023

 الثالثاء

   6إلى   4المستوى من 

 هـ 16/08/1444

 م 08/03/2023

 ربعاءاأل

 صباحا   08:00 الخميس من يوم   المستويات يعاد فتح التسجيل لجميع  

  هـ20/08/1444 لى يوم األحدإ

 م 12/03/2023الموافق  

 صباحا   08:00الساعة  

 هـ 17/08/1444

 م 09/03/2023

 الخميس 

 ()الدمام التطبيقية كلية العلوم الطبية  



 

 

  

 اليوم التاريخ المستوى األكاديمي الساعة

   صباحا    08:00يبدأ 

   صباحا    08:00ينتهي و

 اليوم التالي  من

   12إلى   10 المستوى من

 هـ 14/08/1444

 م 06/03/2023

 ثنين اإل

   9إلى   7المستوى من 

 هـ 15/08/1444

 م 07/03/2023

 الثالثاء

   6إلى   4المستوى من 

 هـ 16/08/1444

 م 08/03/2023

 ربعاءاأل

 صباحا   08:00 الخميس من يوم   المستويات يعاد فتح التسجيل لجميع  

  هـ20/08/1444 لى يوم األحدإ

 م 12/03/2023الموافق  

 صباحا   08:00الساعة  

 هـ 17/08/1444

 م 09/03/2023

 الخميس 

 ( )الجبيل التطبيقية   كلية العلوم الطبية



 

 

  

 اليوم التاريخ المستوى األكاديمي الساعة

   صباحا    08:00يبدأ 

   صباحا    08:00ينتهي و

 اليوم التالي  من

   12إلى   10المستوى من 

 هـ 14/08/1444

 م 06/03/2023

 ثنين اإل

   9إلى   7المستوى من 

 هـ 15/08/1444

 م 07/03/2023

 الثالثاء

   6إلى   4المستوى من 

 هـ 16/08/1444

 م 08/03/2023

 ربعاءاأل

 صباحا   08:00 الخميس من يوم   المستويات يعاد فتح التسجيل لجميع  

  هـ20/08/1444 لى يوم األحدإ

 م 12/03/2023الموافق  

 صباحا   08:00الساعة  

 هـ 17/08/1444

 م 09/03/2023

 الخميس 

 التمريض كلية 



 

 

  

 اليوم التاريخ المستوى األكاديمي الساعة

   صباحا    08:00يبدأ 

   صباحا    08:00ينتهي و

 اليوم التالي  من

   12إلى   10المستوى من 

 هـ 14/08/1444

 م 06/03/2023

 ثنين اإل

   9إلى   7المستوى من 

 هـ 15/08/1444

 م 07/03/2023

 الثالثاء

   6إلى   4المستوى من 

 هـ 16/08/1444

 م 08/03/2023

 ربعاءاأل

   صباحا   08:00 الخميس من يوم   المستويات يعاد فتح التسجيل لجميع  

  هـ20/08/1444 لى يوم األحدإ

 م 12/03/2023الموافق  

 صباحا   08:00الساعة  

 هـ 17/08/1444

 م 09/03/2023
 الخميس 

 كلية الصحة العامة 



 

 

  

 اليوم التاريخ المستوى األكاديمي الساعة

   صباحا   09:00 يبدأ  

   صباحا    09:00ينتهي و

 اليوم التالي من 

 15إلى   13المستوى من 
 هـ 14/08/1444

 م 06/03/2023
 ثنين اإل

 12إلى   10المستوى من 

 هـ 15/08/1444

 م 07/03/2023

 الثالثاء

   9إلى   7المستوى من 

 هـ 16/08/1444

 م 08/03/2023

 ءاألربعا

   6إلى   4المستوى من 

 هـ 17/08/1444

 م 09/03/2023

 الخميس 

   صباحا   09:00يعاد فتح التسجيل لجميع المستويات من يوم الجمعة 

  هـ20/08/1444إلى يوم األحد 

 م 12/03/2023الموافق  

 صباحا   08:00الساعة  

 هـ 18/08/1444

 م 10/03/2023

 الجمعة 

 كلية الهندسة 



 

 

  

 اليوم التاريخ المستوى األكاديمي الساعة

   صباحا   09:00 يبدأ  

   صباحا    09:00ينتهي و

 اليوم التالي من 

 15إلى   13المستوى من 
 هـ 14/08/1444

 م 06/03/2023
 ثنين اإل

 12إلى   10المستوى من 

 هـ 15/08/1444

 م 07/03/2023

 الثالثاء

   9 إلى   7المستوى من 

 هـ 16/08/1444

 م 08/03/2023

 ربعاءاأل

 6إلى   4المستوى من 

 هـ 17/08/1444

 م 09/03/2023

 الخميس 

   صباحا   09:00يعاد فتح التسجيل لجميع المستويات من يوم الجمعة 

  هـ20/08/1444إلى يوم األحد 

 م 12/03/2023الموافق  

 صباحا   08:00الساعة  

 هـ 18/08/1444

 م 10/03/2023

 الجمعة 

 والتخطيط كلية العمارة  



 

 

  

 اليوم التاريخ المستوى األكاديمي الساعة

   صباحا   09:00 يبدأ  

   صباحا    09:00ينتهي و

 اليوم التالي من 

 15إلى   13المستوى من 

 هـ 14/08/1444

 م 06/03/2023

 ثنين اإل

 12إلى   10المستوى من 

 هـ 15/08/1444

 م 07/03/2023

 الثالثاء

   9إلى   7المستوى من 

 هـ 16/08/1444

 م 08/03/2023

 ربعاءاأل

   6إلى   4المستوى من 

 هـ 17/08/1444

 م 09/03/2023

 الخميس 

   صباحا   09:00يعاد فتح التسجيل لجميع المستويات من يوم الجمعة 

  هـ20/08/1444إلى يوم األحد 

 م 12/03/2023الموافق  

 صباحا   08:00الساعة  

 هـ 18/08/1444

 م 10/03/2023

 الجمعة 

 كلية التصاميم 



 

 

  

 اليوم التاريخ المستوى األكاديمي الساعة

   صباحا    10:00يبدأ 

   صباحا    10:00ينتهي و

 اليوم التالي من 

 15إلى   13المستوى من 

 هـ 14/08/1444

 م 06/03/2023

 ثنين اإل

 12إلى   10المستوى من 

 هـ 15/08/1444

 م 07/03/2023

 الثالثاء

 9إلى   7المستوى من 

 هـ 16/08/1444

 م 08/03/2023

 ربعاءاأل

 6إلى   4المستوى من 

 هـ 17/08/1444

 م 09/03/2023

 الخميس 

   صباحا   10:00يعاد فتح التسجيل لجميع المستويات من يوم الجمعة 

  هـ20/08/1444إلى يوم األحد 

 م 12/03/2023الموافق  

 صباحا   08:00الساعة  

 هـ 18/08/1444

 م 10/03/2023

 الجمعة 

 كلية علوم الحاسب وتقنية المعلومات 



 

  

 اليوم التاريخ المستوى األكاديمي الساعة

   صباحا    10:00يبدأ 

   صباحا    10:00ينتهي و

 اليوم التالي من 

 15إلى   13المستوى من 
 هـ 14/08/1444

 م 06/03/2023
 ثنين اإل

 12إلى   10المستوى من 

 هـ 15/08/1444

 م 07/03/2023

 الثالثاء

 9إلى   7المستوى من 

 هـ 16/08/1444

 م 08/03/2023

 ربعاءاأل

 6إلى   4المستوى من 

 هـ 17/08/1444

 م 09/03/2023

 الخميس 

   صباحا   10:00يعاد فتح التسجيل لجميع المستويات من يوم الجمعة 

  هـ20/08/1444إلى يوم األحد 

 م 12/03/2023الموافق  

 صباحا   08:00الساعة  

 هـ 18/08/1444

 م 10/03/2023

 الجمعة 

 كلية إدارة األعمال 



 

 

  

 اليوم التاريخ المستوى األكاديمي الساعة

   صباحا    10:00يبدأ 

   صباحا    10:00ينتهي و

 اليوم التالي من 

 15إلى   13المستوى من 

 هـ 14/08/1444

 م 06/03/2023

 ثنين اإل

 12إلى   10المستوى من 

 هـ 15/08/1444

 م 07/03/2023

 الثالثاء

 9إلى   7المستوى من 

 هـ 16/08/1444

 م 08/03/2023

 ربعاءاأل

 6إلى   4المستوى من 

 هـ 17/08/1444

 م 09/03/2023

 الخميس 

   صباحا   10:00يعاد فتح التسجيل لجميع المستويات من يوم الجمعة 

  هـ20/08/1444إلى يوم األحد 

 م 12/03/2023الموافق  

 صباحا   08:00الساعة  

 هـ 18/08/1444

 م 10/03/2023

 الجمعة 

 العلوم كلية 



 

 

  

 اليوم التاريخ المستوى األكاديمي الساعة

   صباحا    10:00يبدأ 

   صباحا    10:00ينتهي و

 اليوم التالي من 

 15إلى   13المستوى من 

 هـ 14/08/1444

 م 06/03/2023

 ثنين اإل

 12إلى   10المستوى من 

 هـ 15/08/1444

 م 07/03/2023

 الثالثاء

 9إلى   7المستوى من 

 هـ 16/08/1444

 م 08/03/2023

 ربعاءاأل

 6إلى   4المستوى من 

 هـ 17/08/1444

 م 09/03/2023

 الخميس 

   صباحا   10:00يعاد فتح التسجيل لجميع المستويات من يوم الجمعة 

  هـ20/08/1444إلى يوم األحد 

 م 12/03/2023الموافق  

 صباحا   08:00الساعة  

 هـ 18/08/1444

 م 10/03/2023

 الجمعة 

 كلية العلوم والدراسات اإلنسانية )العلمي(



 

  

 اليوم التاريخ  األكاديمي المستوى  الساعة 

   ا  صباح   11:00يبدأ 

 ا  صباح   11:00ينتهي و

 اليوم التالي من 

 12إلى   10المستوى من 

 هـ 14/08/1444

 م 06/03/2023

 ثنين اإل

 9إلى   7المستوى من 

 هـ 15/08/1444

 م 07/03/2023

 الثالثاء

 6إلى   4المستوى من 

 هـ 16/08/1444

 م 08/03/2023

 ربعاءاأل

 صباحا   11:00 الخميس يعاد فتح التسجيل لجميع المستويات من يوم 

  هـ20/08/1444إلى يوم األحد 

 م 12/03/2023الموافق  

 ا  صباح  08:00الساعة  

 هـ 17/08/1444

 م 09/03/2023

 الخميس 

 ( دبيأكلية العلوم والدراسات اإلنسانية )



 

 

 

 

  

 اليوم التاريخ األكاديميالمستوى  االساعة 

   ا  صباح   11:00يبدأ 

 ا  صباح   11:00ينتهي و

 اليوم التالي في  

 12إلى   10المستوى من 

 هـ 14/08/1444

 م 06/03/2023

 ثنين اإل

 9إلى   7المستوى من 

 هـ 15/08/1444

 م 07/03/2023

 الثالثاء

 6إلى   4المستوى من 

 هـ 16/08/1444

 م 08/03/2023

 ربعاءاأل

 صباحا   11:00 الخميس يعاد فتح التسجيل لجميع المستويات من يوم 

  هـ20/08/1444إلى يوم األحد 

 م 12/03/2023الموافق  

 ا  صباح  08:00الساعة  

 هـ 17/08/1444

 م 09/03/2023

 الخميس 

 اآلداب كلية 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 اليوم التاريخ المستوى األكاديمي الساعة

   ا  صباح   11:00يبدأ 

 ا  صباح   11:00ينتهي و

 اليوم التالي في  

 12إلى   10المستوى من 

 هـ 14/08/1444

 م 06/03/2023

 ثنين اإل

 9إلى   7المستوى من 

 هـ 15/08/1444

 م 07/03/2023

 الثالثاء

 6إلى   4المستوى من 

 هـ 16/08/1444

 م 08/03/2023

 ربعاءاأل

 صباحا   11:00 الخميس يعاد فتح التسجيل لجميع المستويات من يوم 

  هـ20/08/1444إلى يوم األحد 

 م 12/03/2023الموافق  

 ا  صباح  08:00الساعة  

 هـ 17/08/1444

 م 09/03/2023

 الخميس 

 التربية كلية 



 

 

 

 

 

 

 

 

 اليوم التاريخ المستوى األكاديمي الساعة

   ظهرا    12:00يبدأ 

   ظهرا    12:00ينتهي و

 اليوم التالي من 

 12إلى   10المستوى من 

 هـ 14/08/1444

 م 06/03/2023

 ثنين اإل

 9إلى   7المستوى من 

 هـ 15/08/1444

 م 07/03/2023

 الثالثاء

 6إلى   4المستوى من 

 هـ 16/08/1444

 م 08/03/2023

 ربعاءاأل

 3إلى   1المستوى من 

 هـ 17/08/1444

 م 09/03/2023

 الخميس 

 ظهرا     12:00 الجمعةيعاد فتح التسجيل لجميع المستويات من يوم 

  هـ20/08/1444إلى يوم األحد 

 م 12/03/2023الموافق  

 صباحا   08:00الساعة  

 هـ 18/08/1444

 م 10/03/2023

 الجمعة 

 كلية الدراسات التطبيقية وخدمة المجتمع 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 اليوم التاريخ المستوى األكاديمي الساعة

   ظهرا    12:00يبدأ 

   ظهرا    12:00ينتهي و

 اليوم التالي من 

 12إلى   10المستوى من 

 هـ 14/08/1444

 م 06/03/2023

 ثنين اإل

 9إلى   7المستوى من 

 هـ 15/08/1444

 م 07/03/2023

 الثالثاء

 6إلى   4المستوى من 

 هـ 16/08/1444

 م 08/03/2023

 ربعاءاأل

 3إلى   1المستوى من 

 هـ 17/08/1444

 م 09/03/2023

 الخميس 

 ظهرا   12:00 الجمعةيعاد فتح التسجيل لجميع المستويات من يوم 

  هـ20/08/1444إلى يوم األحد 

 م 12/03/2023الموافق  

   صباحا   08:00الساعة  

 هـ 18/08/1444

 م 10/03/2023

 الجمعة 

 كلية الشريعة والقانون



 

 

 

 

  

 اليوم التاريخ المستوى األكاديمي الساعة

   ظهرا    12:00يبدأ 

   ظهرا    12:00ينتهي و

 اليوم التالي من 

 9إلى   7المستوى من 

 هـ 14/08/1444

 م 06/03/2023

 ثنين اإل

 6إلى   4المستوى من 

 هـ 15/08/1444

 م 07/03/2023

 الثالثاء

 ظهرا     12:00 األربعاء يعاد فتح التسجيل لجميع المستويات من يوم 

  هـ20/08/1444إلى يوم األحد 

 م 12/03/2023الموافق  

 صباحا   08:00الساعة  

 هـ 16/08/1444

 م 08/03/2023

 ربعاءاأل

 القطيف(  –)الدمام   كلية المجتمع 



 

 

    

 اليوم التاريخ المستوى األكاديمي الساعة

   ظهرا    12:00يبدأ 

   ظهرا    12:00ينتهي و

 اليوم التالي من 

 6المستوى 

 هـ 14/08/1444

 م 06/03/2023

 ثنين اإل

 5المستوى 

 هـ 15/08/1444

 م 07/03/2023

 الثالثاء

 4المستوى 

 هـ 16/08/1444

 م 08/03/2023

 ربعاءاأل

 3لى إ  1المستوى من 

 هـ 17/08/1444

 م 09/03/2023

 الخميس 

 ظهرا     12:00 الجمعةيعاد فتح التسجيل لجميع المستويات من يوم 

  هـ20/08/1444إلى يوم األحد 

 م 12/03/2023الموافق  

 صباحا   08:00الساعة  

 هـ 18/08/1444

 م 10/03/2023

 الجمعة 

 القطيف(  –)الدمام  الكلية التطبيقية 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 اليوم التاريخ الساعة

   صباحا   08:00يبدأ 

 اليوم التالي   منصباحا   08:00ينتهي و

 هـ 1444/ 14/08

 م 2023/ 06/03

 ثنين اإل

 يعاد فتح التسجيل لجميع المسارات  

 صباحا    11:00م 10/03/2023هـ الموافق 18/08/1444من يوم الجمعة 

 صباحا    08:00م 12/03/2023الموافق  هـ  20/08/1444إلى يوم األحد 

 اليوم التاريخ الساعة

   صباحا   08:00يبدأ 

 اليوم التالي   منصباحا   08:00ينتهي و

 هـ 1444/ 14/08

 م 2023/ 06/03

 ثنين اإل

 يعاد فتح التسجيل لجميع المسارات  

 صباحا    11:00م 10/03/2023هـ الموافق 18/08/1444من يوم الجمعة 

 صباحا    08:00م 12/03/2023الموافق  هـ  20/08/1444إلى يوم األحد 

 ( الجبيل –المسار الصحي )الدمام 

 مسار كلية التمريض  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 اليوم التاريخ الساعة

   صباحا   08:00يبدأ 

 اليوم التالي   منصباحا   08:00ينتهي و

 هـ 1444/ 14/08

 م 2023/ 06/03

 ثنين اإل

 يعاد فتح التسجيل لجميع المسارات  

 صباحا    11:00م 10/03/2023هـ الموافق 18/08/1444من يوم الجمعة 

 صباحا    08:00م 12/03/2023الموافق  هـ  20/08/1444إلى يوم األحد 

 كلية الصحة العامة مسار



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 اليوم التاريخ الساعة

   صباحا   09:00يبدأ 

 اليوم التالي   منصباحا   09:00ينتهي و

 هـ 1444/ 15/08

 م 2023/ 07/03

 الثالثاء

 يعاد فتح التسجيل لجميع المسارات  

 صباحا    11:00م 10/03/2023هـ الموافق 18/08/1444من يوم الجمعة 

 صباحا    08:00م 12/03/2023الموافق  هـ  20/08/1444إلى يوم األحد 

 اليوم التاريخ الساعة

   صباحا   09:00يبدأ 

 اليوم التالي   منصباحا   09:00ينتهي و

 هـ 1444/ 15/08

 م 2023/ 07/03

 الثالثاء

 يعاد فتح التسجيل لجميع المسارات  

 صباحا    11:00م 10/03/2023هـ الموافق 18/08/1444من يوم الجمعة 

 صباحا    08:00م 12/03/2023الموافق  هـ  20/08/1444إلى يوم األحد 

 مسار كلية علوم الحاسب وتقنية المعلومات

 مسار كلية إدارة االعمال 



 

 

 

 

 

 

  

 اليوم التاريخ الساعة

  صباحا   09:00 يبدأ 

 اليوم التالي  منصباحا  09:00ينتهي  و

 هـ 15/08/1444

 م 07/03/2023

 الثالثاء

 يعاد فتح التسجيل لجميع المسارات  

 صباحا    11:00م 10/03/2023هـ الموافق 18/08/1444من يوم الجمعة 

 صباحا    08:00م 12/03/2023الموافق  هـ  20/08/1444إلى يوم األحد 

 اليوم التاريخ الساعة

  صباحا   09:00يبدأ 

 اليوم التالي صباحا  من  09:00ينتهي  و

 هـ 15/08/1444

 م 07/03/2023

 الثالثاء

 يعاد فتح التسجيل لجميع المسارات  

 صباحا    11:00م 10/03/2023هـ الموافق 18/08/1444من يوم الجمعة 

 صباحا    08:00م 12/03/2023الموافق  هـ  20/08/1444إلى يوم األحد 

 علمي( لامسار كلية العلوم و الدراسات اإلنسانية بالجبيل )

 مسار كلية العلوم 



 

 

 

 

 

 

 

 

  

 اليوم التاريخ الساعة

   صباحا   10:00يبدأ 

 اليوم التالي   منصباحا   10:00ينتهي و

 هـ 1444/ 16/08

 م 2023/ 08/03

 األربعاء

 يعاد فتح التسجيل لجميع المسارات  

 صباحا    11:00م 10/03/2023هـ الموافق 18/08/1444من يوم الجمعة 

 صباحا    08:00م 12/03/2023الموافق  هـ  20/08/1444إلى يوم األحد 

 اليوم التاريخ الساعة

  صباحا   10:00يبدأ 

 اليوم التالي صباحا  من  10:00ينتهي  و

 هـ 16/08/1444

 م 08/03/2023

 األربعاء

 يعاد فتح التسجيل لجميع المسارات 

 صباحا   11:00 م03/2023/ 10هـ الموافق  08/1444/ 18من يوم الجمعة  

 صباحا   08:00 م2023/ 03/ 12الموافق     هـ20/08/1444إلى يوم األحد 

 مسار كلية الهندسة 

 مسار كلية العمارة و التخطيط 



 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 اليوم التاريخ الساعة

   صباحا   10:00يبدأ 

 اليوم التالي   منصباحا   10:00ينتهي و

 هـ 1444/ 16/08

 م 2023/ 08/03

 األربعاء

 يعاد فتح التسجيل لجميع المسارات  

 صباحا    11:00م 10/03/2023هـ الموافق 18/08/1444من يوم الجمعة 

 صباحا    08:00م 12/03/2023الموافق  هـ  20/08/1444إلى يوم األحد 

 دبي( أ )علمي /  مسار كلية التصاميم 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 اليوم التاريخ الساعة

 صباحا   11:00يبدأ 

 اليوم التاليصباحا  من  11:00ينتهي  و

 هـ 17/08/1444

 م 09/03/2023

 الخميس 

 يعاد فتح التسجيل لجميع المسارات 

 صباحا   11:00م 03/2023/ 10هـ الموافق  08/1444/ 18من يوم الجمعة  

 صباحا   08:00م 2023/ 03/ 12الموافق   هـ  20/08/1444إلى يوم األحد 

 اليوم التاريخ الساعة

 صباحا   11:00يبدأ 

 اليوم التاليصباحا  من  11:00ينتهي  و

 هـ 17/08/1444

 م 09/03/2023

 الخميس 

 يعاد فتح التسجيل لجميع المسارات 

 صباحا   11:00م 03/2023/ 10هـ الموافق  08/1444/ 18من يوم الجمعة  

 صباحا   08:00 م 2023/ 03/ 12الموافق   هـ  20/08/1444إلى يوم األحد 

 داب مسار كلية اآل

 مسار كلية التربية 



 

 

 

 

 

 اليوم التاريخ الساعة

   صباحا   11:00يبدأ 

 اليوم التالي   منصباحا   11:00ينتهي و

 هـ 1444/ 17/08

 م 2023/ 09/03

 الخميس 

 يعاد فتح التسجيل لجميع المسارات  

 صباحا    11:00م 10/03/2023هـ الموافق 18/08/1444من يوم الجمعة 

 صباحا    08:00م 12/03/2023الموافق  هـ  20/08/1444إلى يوم األحد 

 دبي( مسار كلية العلوم و الدراسات اإلنسانية بالجبيل )األ


