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 ميالدي هجري اليوم الموضوع
 م10/10/5104 هـ52/01/0141 االحد بداية الدراسة والتهيئة للفصل األول

 م 12/10/5104 هـ50/01/0141 الخميس من خالل البوابة االلكترونية لحذف واإلضافةفترة اخر موعد لآ

 م 12/10/5104 هـ50/01/0141 الخميس آخر موعد إلعادة قيد الطالب من خالل مجلس الكلية

 م 10/10/5104 هـ41/01/0141 الجمعة خر موعد لتأجيل الفصل الدراسي األولآ

 م 54/10/5104 هـ01/00/0141 االثنين إجازة اليوم الوطني

 م 10/01/5104 هـ11/05/0141 نهاية دوام األربعاء بداية إجازة عيد األضحى 

 م 50/01/5104 هـ00/05/0141 االثنين بداية الدراسة بعد إجازة عيد األضحى 

 م 52/00/5104 هـ52/10/0142 الخميس آخر موعد لالعتذار عن الفصل الدراسي وعن مقرر

 م 02/05/5104 هـ05/15/0142 االحد (415من داخل وخارج الجامعة للفصل القادم)بداية التقديم للتحويل 

 م 50/05/5104 هـ50/15/0142  االحد  بداية اختبارات مواد اإلعداد العام 

 م 15/10/5101 هـ41/15/0142  الخميس  نهاية اختبارات مواد اإلعداد العام

 م 12/10/5101 هـ11/14/0142 االحد بداية االختبارات النهائية

 م 00/10/5101 هـ02/14/0142 الخميس نهاية االختبارات النهائية

 م 00/10/5101 هـ02/14/0142 الخميسنهاية دوام  بداية إجازة منتصف العام 

 م 51/10/5101 هـ00/14/0142 االثنين نهاية الرصد من قبل الكليات واألساتذة
 م 50/10/5101 هـ51/14/0142 الثالثاء حساب المعدل  التراكمي

 

 ميالدي هجري اليوم الموضوع

 م 50/10/5101 هـ 52/14/0142 األحد بداية الدراسة والتهيئة للفصل الثاني

 م 41/10/5101 هـ50/14/0142 الخميس االلكترونيةالبوابةآخر موعد لفترة الحذف واإلضافة من خالل 

 م 41/10/5101 هـ50/14/0142 الخميس (415موعد لتأجيل الفصل الدراسي الثاني )آخر 

 م 52/14/5101 هـ50/12/0142  الخميس  آخر موعد لالعتذار عن العام الدراسي وعن مقرر )نظام سنوي(

 م 51/14/5101 هـ00/12/0142 الخميسنهاية دوام  بداية إجازة منتصف الفصل الدراسي الثاني

 م 41/14/5101 هـ50/12/0142 األحد الدراسة بعد إجازة منتصف الفصل الثانيبداية 

 م 01/11/5101 هـ01/10/0142  الخميس  آخر موعد لالعتذار عن الفصل الدراسي وعن مقرر

 م 00/12/5101 هـ05/11/0142 األحد (420بداية التقديم للتحويل من داخل وخارج الجامعة للفصل القادم )

 م 02/12/5101 هـ00/11/0142 األحد اختبارات مواد اإلعداد العامبداية 

 م 55/12/5101 هـ54/11/0142 الخميس نهاية اختبارات مواد اإلعداد العام

 م 52/12/5101 هـ50/11/0142 األحد بداية االختبارات النهائية

 م 12/10/5101 هـ11/12/0142 الخميس نهاية االختبارات النهائية

 م 12/10/5101 هـ01/12/0142 األحد الرصد من قبل الكليات واألساتذةنهاية 
 م 10/10/5101 هـ00/12/0142 االثنين حساب المعدل التراكمي

 م 05/10/5101 هـ01/12/0142 الخميسنهاية دوام  بداية إجازة أعضاء هيئة التدريس 

 م 51/12/5101 هـ52/01/0142 األحد هيئة التدريس أعضاءعودة 

 م 40/12/5101 هـ12/00/0142 األحد هـ 0142/0140بداية العام الدراسي 

 

 

 الفصل الدراسي األول:

 :الثانيالفصل الدراسي 
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 ميالدي هجري اليوم الموضوع

 م 00/10/5101 هـ04/12/0142 االربعاء بداية التهيئة والتسجيل للفصل الصيفي 

 م 02/10/5101 هـ01/12/0142 االحد بداية الدراسة

 م11/5101/ 50 هـ  51/10/0142 االثنيننهاية دوام  بداية اجازة عيد الفطر
 م14/12/5101 هـ11/01/0142 االحد بداية الدراسة بعد اجازة عيد الفطر

 م 51/12/5101 هـ52/01/0142 االحد بداية االختبارات النهائية

 م 50/12/5101 هـ41/01/0142 الثالثاء نهاية االختبارات النهائية

 م  51/12/5101 هـ52/01/0142 االحد عودة أعضاء هيئة التدريس 

 م 40/12/5101 هـ12/00/0142 االحد هـ 0142/0140بداية العام الدراسي 

    

 :الصيفيالفصل الدراسي 


