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 هناية الفرتة بداية الفرتة املوضوع
 التاريخ امليالدي التاريخ اهلجري اليوم األسبوع التاريخ امليالدي التاريخ اهلجري اليوم األسبوع

 الثالاثء - األحد - األول إعادة القيد للفصل الدراسي طلب تقدمي
 السبت -  األحد - كادمييةبوابة اخلدمات األ طريق عن أتجيل دراسة الفصل طلب

 السبت - األحد - كادمييةة اخلدمات األبواب طريق عنأكادميياً تقدمي طلب فرصة إضافة للطالب املفصول 
 هناية دوام اخلميس األحد (441بداية الفصل الدراسي األول )

 هناية دوام اخلميس األحد )فصلي(االعتذار عن الفصل الدراسي وعن مقرر دراسي 
 هناية دوام اخلميس - األحد االعتذار عن الفصل الدراسي وعن مقرر دراسي )سنوي(

 اخلميس األربعاء إجازة اليوم الوطين
 االثنني األحد إجازة مطولة
 اخلميس اخلميس إجازة مطولة

 هناية دوام اخلميس األحد مي(إدخال ترتيب الرغبات لطالب السنة التحضريية )صحي، هندسي، عل
 اخلميس األحد االنسحاب وإخالء الطرف من اجلامعة ابلفصل الدراسي األول

 هناية دوام اخلميس األحد االختبارات النهائية
 السبت - األربعاء امعةتقدمي طلبات التحويل الداخلي بني كليات اجلامعة ومن خارج اجل

 السبت - اجلمعة - إجازة الفصل الدراسي األول

 441الفصل الدراسي األول   
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 هناية الفرتة الفرتةبداية  املوضوع
 التاريخ امليالدي التاريخ اهلجري اليوم األسبوع التاريخ امليالدي التاريخ اهلجري اليوم األسبوع

 الثالاثء - األحد  الثاين إعادة القيد للفصل الدراسي طلب تقدمي
 السبت - األحد - كادمييةاخلدمات األ بوابة طريق عن أتجيل دراسة الفصل طلب

 السبت - األحد - كادمييةبوابة اخلدمات األ طريق عنأكادميياً تقدمي طلب فرصة إضافة للطالب املفصول 
 هناية دوام اخلميس األحد (442الثاين )بداية الفصل الدراسي 

 هناية دوام اخلميس األحد االعتذار عن الفصل الدراسي وعن مقرر دراسي )فصلي(
 األحد  األحد إجازة مطولة
 االثنني  األحد إجازة مطولة

 اخلميس األحد إدخال ترتيب الرغبات لطالب السنة التحضريية )صحي، هندسي، علمي(
 اخلميس األربعاء إجازة يوم التأسيس

 اخلميس األحد الدراسي الثايناالنسحاب وإخالء الطرف من اجلامعة ابلفصل 
 هناية دوام اخلميس األحد االختبارات النهائية

 السبت - األربعاء تقدمي طلبات التحويل الداخلي بني كليات اجلامعة ومن خارج اجلامعة
 السبت - اجلمعة - إجازة الفصل الدراسي الثاين

 442الفصل الدراسي الثاني   
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 هناية الفرتة بداية الفرتة املوضوع
 التاريخ امليالدي التاريخ اهلجري اليوم األسبوع التاريخ امليالدي التاريخ اهلجري اليوم األسبوع

 الثالاثء - األحد- الثالث إعادة القيد للفصل الدراسي طلب تقدمي
 السبت - األحد - كادمييةبوابة اخلدمات األ طريق عن أتجيل دراسة الفصل طلب

 السبت - األحد - كادمييةبوابة اخلدمات األ طريق عنأكادميياً تقدمي طلب فرصة إضافة للطالب املفصول 
 هناية دوام اخلميس األحد (443الثالث )بداية الفصل الدراسي 

 هناية دوام اخلميس األحد االعتذار عن الفصل الدراسي وعن مقرر دراسي )فصلي(
 الثالاثء - هناية دوام اخلميس  إجازة عيد الفطر

 هناية دوام اخلميس األربعاء الفطرعودة الدراسة بعد إجازة عيد 
 االثنني األحد إجازة مطولة

 اخلميس األحد إدخال ترتيب الرغبات لطالب السنة التحضريية )صحي، هندسي، علمي(
 اخلميس األحد االنسحاب وإخالء الطرف من اجلامعة ابلفصل الدراسي الثالث

 هناية دوام اخلميس األربعاء االختبارات النهائية
 السبت - األربعاء التحويل الداخلي بني كليات اجلامعة ومن خارج اجلامعة تقدمي طلبات

    - هناية دوام اخلميس - إجازة الفصل الدراسي الثالث

 443الفصل الدراسي الثالث   


