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      الفصل الدراسي األول

  

 م 4153/8/45 هـ 5341/55/1 األحد بداية الدراسة والتهيئة للفصل الدراسي األول

 م 4153/9/44 هـ5341/55/48 الثالثاء إجازة اليوم الوطني

 م 4153/9/41 هـ 5341/54/5 نهاية دوام الخميس بداية إجازة عيد األضحى

 م 4153/51/54 هـ 5341/54/58 األحد األضحىإجازة عيد  بداية الدراسة بعد

 م 4153/55/42 هـ 5341/4/1 الخميس آخر موعد لالعتذار عن الفصل الدراسي وعن مقرر

 م 4153/54/48 هـ 5341/4/1 األحد بداية اختبارات مواد اإلعداد العام

 م 4151/5/5 هـ 5341/4/51 الخميس نهاية اختبارات مواد االعداد العام

 م 4151/5/3 هـ 5341/4/54 األحد االختبارات النهائيةبداية 

 م 4151/5/51 هـ 5341/4/43 الخميس نهاية االختبارات النهائية

 م 4151/5/51 هـ 5341/4/43 نهاية دوام الخميس بداية إجازة منتصف العام

       الثاني الدراسي الفصل

 م 4151/5/41 هـ 5341/3/1 األحد بداية الدراسة والتهيئة للفصل الثاني

 م 4151/4/41 هـ 5341/1/1 الخميس آخر موعد لالعتذار عن الفصل الدراسي وعن مقرر)سنوي(

 م 4151/4/59 هـ 5341/1/48 نهاية دوام الخميس بداية اجازة منتصف الفصل الدراسي

 م 4151/4/49 هـ 5341/1/9 األحد بداية الدراسة بعد إجازة منتصف الفصل الثاني

 م 4151/3/51 هـ 5341/1/42 الخميس آخر موعد لالعتذار عن الفصل الدراسي وعن مقرر

 م 4151/1/52 هـ 5341/2/48 األحد بداية اختبارات مواد االعداد العام

 م 4151/1/45 هـ 5341/8/4 الخميس نهاية اختبارات مواد االعداد العام
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  م 4151/1/43 هـ 5341/8/1 األحد بداية االختبارات النهائية

 م 4151/1/3 هـ 5341/8/52 الخميس نهاية االختبارات النهائية

 م 4151/1/8 هـ 5341/8/45 نهاية دوام اإلثنين بداية إجازة اعضاء هيئة التدريس

 م 4151/8/51 هـ 5341/55/5 األحد عودة اعضاء هيئة التدريس

 م 4151/8/44 هـ 5341/55/8 األحد هـ 5342/5341بداية العام الدراسي 

       الفصل الصيفي
 م 4151/1/1 هـ 5341/8/59 السبت الصيفي للفصل والتسجيل التهيئة بداية

 م 4151/1/9 هـ 5341/8/44 الثالثاء بداية الدراسة

 م 4151/2/44 هـ 5341/51/1 اإلربعاء مقرر وعن الدراسي الفصل عن لالعتذار موعد آخر

 م 4151/2/9 هـ 5341/9/44 الخميس دوام نهاية المبارك الفطر عيد إجازة بداية

 م 4151/2/44 هـ 5341/51/1 اإلربعاء المبارك الفطر عيد إجازة بعد الدراسة بداية

 م 4151/8/55 هـ 5341/51/41 الثالثاء النهائية االختبارات بداية

 م 4151/8/54 هـ 5341/51/48 الخميس النهائية االختبارات نهاية

 م 4151/8/51 هـ 5341/55/5 األحد التدريس هيئة اعضاء عودة

 م 4151/8/44 هـ 5341/55/8 األحد ـه 5342/5341 الدراسي العام بداية


