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 ميالدي هجري اليوم الموضوع
 م26/08/2018 ه15/12/1439 األحد األكاديمية البوابة طريق عن التأجيل طلب دخالإ فترة بداية

 م30/08/2018 ه19/12/1439 الخميس األكاديمية البوابة طريق عن الحذف واإلضافة فترة بداية

 م01/09/2018 ه21/12/1439 السبت اخر موعد للحذف واإلضافة عن طريق البوابة األكاديمية

 م01/09/2018 ه21/12/1439 السبت آخر موعد لتقديم طلب التأجيل عن طريق البوابة األكاديمية

 م02/09/2018 ه22/12/1439 األحد األول الدراسي للفصل والدراسة التهيئة بداية

 م02/09/2018 ه22/12/1439 األحد شؤون الطالب بالكلية طريق عن الحذف واإلضافة فترة بداية

 م02/09/2018 ه22/12/1439 األحد بداية فترة إدخال طلب االعتذار عن الفصل الدراسي وعن مقرر دراسي  

 م06/09/2018 ه26/12/1439 الخميس بالكليةآخر موعد للحذف واإلضافة عن طريق  شؤون الطالب 

 م23/09/2018 ه13/01/1440 األحد إجازة اليوم الوطني

 م08/11/2018 ه30/02/1440 الخميس دراسي وعن مقرر الفصل الدراسي لالعتذار عنآخر موعد 

 م06/12/2018 ه28/03/1440 الخميس  األول الدراسي طي القيد من الجامعة بالفصللطلب آخر موعد 

 م09/12/2018 ه02/04/1440 األحد بداية فترة التحويل الداخلي بين كليات الجامعة ومن خارج الجامعة

 م09/12/2018 ه02/04/1440 األحد بداية اختبارات مواد اإلعداد العام 

 م13/12/2018 ه06/04/1440 الخميس نهاية اختبارات مواد اإلعداد العام

 م16/12/2018 ه09/04/1440 األحد  النهائيةبداية االختبارات 

 م27/12/2018 ه20/04/1440 الخميس نهاية االختبارات النهائية

 م27/12/2018 ه20/04/1440 نهاية دوام الخميس   الدراسي بداية إجازة منتصف العام

 م29/12/2018 ه22/04/1440 السبت فترة التحويل الداخلي بين كليات الجامعة ومن خارج الجامعةنهاية 

 391   األول الدراسي الفصل
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 ميالدي هجري اليوم الموضوع
 م30/12/2018 ه23/04/1440 األحد األكاديمية البوابة طريق عن التأجيل طلب دخالإ فترة بداية

 م02/01/2019 ه26/04/1440 األربعاء األكاديمية البوابة طريق عن الحذف واإلضافة فترة بداية

 م05/01/2019 ه29/04/1440 السبت اخر موعد للحذف واإلضافة عن طريق البوابة األكاديمية

 م05/01/2019 ه29/04/1440 السبت آخر موعد لتقديم طلب التأجيل عن طريق البوابة األكاديمية

 م06/01/2019 ه30/04/1440 األحد  الثاني الدراسي للفصل لدراسةالتهيئة وابداية 

 م06/01/2019 ه30/04/1440 األحد شؤون الطالب بالكلية طريق عن الحذف واإلضافة فترة بداية

 م06/01/2019 ه30/04/1440 األحد بداية فترة إدخال طلب االعتذار عن الفصل الدراسي وعن مقرر دراسي

 م10/01/2019 ه04/05/1440 الخميس آخر موعد للحذف واإلضافة عن طريق  شؤون الطالب بالكلية

 م21/02/2019 ه16/06/1440 الخميس دراسي )سنوي( وعن مقرر الفصل الدراسي لالعتذار عنآخر موعد 

 م14/03/2019 ه07/07/1440 الخميس دراسي وعن مقرر الفصل الدراسي لالعتذار عنآخر موعد 

 م11/04/2019 ه06/08/1440 الخميس  الثاني الدراسي طي القيد من الجامعة بالفصللطلب آخر موعد 

 م14/04/2019 ه09/08/1440 األحد بداية فترة التحويل الداخلي بين كليات الجامعة ومن خارج الجامعة

 م14/04/2019 ه09/08/1440 األحد بداية اختبارات مواد اإلعداد العام 

 م18/04/2019 ه13/08/1440 الخميس نهاية اختبارات مواد اإلعداد العام

 م21/04/2019 ه16/08/1440 األحد  بداية االختبارات النهائية

 م02/05/2019 ه27/08/1440 الخميس نهاية االختبارات النهائية

 م02/05/2019 ه27/08/1440 الخميس   الدراسي العام نهايةبداية إجازة 

 م06/05/2019 ه01/09/1440 األثنين فترة التحويل الداخلي بين كليات الجامعة ومن خارج الجامعةنهاية 

 م29/05/2019 ه24/09/1440 نهاية دوام األربعاء إجازة أعضاء هيئة التدريسبداية 
 م20/08/2019 ه19/12/1440 الثالثاء عودة أعضاء هيئة التدريس

 م01/09/2019 ه02/01/1441 األحد هـ 1440/1441بداية العام الدراسي 

 ميالدي هجري اليوم الموضوع
 م19/05/2019 ه14/09/1440 األحد شؤون الطالب بالكلية طريق عنالتهيئة والتسجيل  بداية

 م09/06/2019 ه06/10/1440 األحد  الصيفيالدراسي للفصل  لدراسةابداية 

 م28/07/2019 ه25/11/1440 األحد بداية االختبارات النهائية

 م01/08/2019 ه29/11/1440 الخميس نهاية االختبارات النهائية

 م01/09/2019 ه02/01/1441 األحد هـ 1440/1441بداية العام الدراسي 

 393الصيفي   الفصل الدراسي 

 392الثاني   الفصل الدراسي 


