
 

 

 

 ت الطالب  الزمني لإلجراءات الرسمية بنظام سجالالتقويم 

 هـ 1444الثاني للفصل الدراسي 
 

األسبوع  

 الدراسي 
 اإلجراء األكاديمي  التاريخ الميالدي  التاريخ الهجري اليوم

إجازة الفصل  

الدراسي  

األول  حتى  

بداية 

 الدراسة  

م 27/11/2022 ه 03/05/1444 حداأل  استعدادًا للتسجيل  المقرراتإتاحة عربة التسوق لترتيب  

ه 04/05/1444 ثنين اإل م 28/11/2022   

 بداية فترة تسجيل المقررات للفصل الدراسي الثاني  

 الجامعةوخارج داخل  بداية فترة تقديم طلب الزيارة من 

1 

هـ 10/05/1444 األحد م 04/12/2022   

 هـ 1444للفصل الدراسي الثاني  للطالبالدراسة بداية 

 بداية فترة تأجيل الدراسة للنظام الفصلي 

 نهاية فترة تسجيل المقررات 

 الجامعةداخل نهاية فترة تقديم طلب الزيارة من 

هـ 11/05/1444 اإلثنين   م 05/12/2022 
بداية فترة معالجة التسجيل من خالل مكاتب التسجيل في  

 الكليات

هـ 12/05/1444 الثالثاء  الجامعةخارج نهاية فترة تقديم طلب الزيارة من  م 06/12/2022 

هـ 14/05/1444 الخميس  م 08/12/2022 

نهاية فترة معالجة التسجيل من خالل مكاتب التسجيل في  

 الكليات

 إدخال مؤشر االنقطاع عن الدراسة لمن لم يسجل من الطالب 

2 

هـ 17/05/1444 األحد م 11/12/2022   " Wبداية فترة االنسحاب من مقرر للنظام الفصلي بدرجة "ع"،"  

هـ 21/05/1444 الخميس م 15/12/2022   نهاية فترة تأجيل الدراسة للنظام الفصلي   

 

3 

هـ 24/05/1444 األحد م 18/12/2022   إجازة نهاية أسبوع مطولة 

هـ 25/05/1444 اإلثنين  م 19/12/2022   

 بداية فترة االعتذار عن الدراسة للنظام الفصلي

بداية فترة اعتماد قوائم المتوقع تخرجهم للفصل الدراسي  

 الثاني  



 

األسبوع  

 الدراسي 
 اإلجراء األكاديمي  التاريخ الميالدي  التاريخ الهجري اليوم

6 

هـ 15/06/1444 األحد  م 08/01/2023 
بداية فترة تقديم طلبات إعادة قيد المنقطعين عن الدراسة  

 هـ 1444للعام الجامعي الثالث للفصل الدراسي 

هـ 19/06/1444 الخميس  م 12/01/2023 
نهاية فترة اعتماد قوائم المتوقع تخرجهم للفصل الدراسي  

 الثاني  

7 

ه 22/60/1444 األحد  م 15/01/2023 
 إجازة نهاية أسبوع مطولة  

ه 32/60/1444 اإلثنين   م 16/01/2023 

ه 26/60/1444 الخميس  م 19/01/2023 
نهاية فترة االنسحاب من مقرر للنظام الفصلي والسنوي بدرجة  

 " W"ع"،"

هـ 04/07/1444 الخميس 8 م 26/01/3202   نهاية فترة االعتذار عن الدراسة للنظام الفصلي  

هـ 25/07/1444 الخميس 11 م 16/02/2023   
نهاية فترة تقديم طلبات إعادة القيد للمنقطعين عن الدراسة  

 هـ 1444الجامعيللعام للفصل الثالث 

12 

ه 28/07/1444 األحد م 19/02/2023   الثاني   للفصل الدراسيبداية االختبارات النهائية  

ه 02/08/1444 األربعاء م 22/02/2023   

 إجازة ذكرى يوم تأسيس الدولة السعودية  

ه 03/08/1444 الخميس م 23/02/2023   

هـ 10/08/1444 الخميس 13 م 02/03/2023   

 "(ICنهاية فترة إدخال تقدير غير مكتمل )"ل "،"

 هـ 1444ول للعام الدراسي  للفصل األ

 بنهاية دوام اليوم تبدأ إجازة الفصل الدراسي الثاني  

 آخر يوم ألعضاء هيئة التدريس لرصد الدرجات النهائية 

 نهاية فترة االعتذار عن الدراسة للنظام السنوي  

إجازة الفصل  

الدراسي  

 الثاني  

ه 1444/ 14/8 اإلثنين  م 06/03/2023   ه 1444الدراسي الثاني بداية اعتماد قوائم الخريجين للفصل  

ه 1444/ 16/8 األربعاء م 08/03/2023   
نهاية فترة اعتماد قوائم الخريجين للفصل الدراسي الثاني   

 ه 1444

 

 


