
   هـ 6341/6341التقويم الزمني للفصل الدراسي األول من العام الجامعي 

 اليوم هجري يميالد الموضوع

هـ للطلبة  6341/6341بداية تقديم طلبات العودة للدراسة للفصل الدراسي األول من العام الجامعي 

 المؤجلين أو المعتذرين
4163/10/14 6341/61/10 

 األحد

 

 6341/61/10 4163/10/14 هـ 6341/6341تغيير التخصص للفصل الدراسي األول من العام الجامعي بداية تقديم طلبات 

 األحد

 

 6341/61/10 4163/10/14 هـ 6341/6341بداية تقديم طلبات تأجيل الدراسة للفصل الدراسي األول من العام الجامعي 

 األحد

 

 6341/61/10 4163/10/41 هـ 6341/6341من العام الجامعي بداية تقديم طلب معادلة المواد للفصل الدراسي الثاني 

 األحد

 

 6341/61/10 4163/10/14 إنذارات في سجله األكاديمي 4بداية طلب فرص إضافة لمن لديه 

 األحد

 

بدء فترة تقديم طلبات المتقدمين والمتقدمات لنظام التعليم المطور لالنتساب لكليات اآلداب وإدارة 

 هـ 6341/6341الدراسي األول من العام الجامعي األعمال للفصل 
4163/10/10 6341/61/64 

 الجمعة

 

انتهاء فترة تقديم طلبات المتقدمين والمتقدمات لنظام التعليم المطور لالنتساب لكليات اآلداب وإدارة 

 هـ 6341/6341األعمال للفصل الدراسي األول من العام الجامعي 
4163/10/64 6341/61/61 

 الثالثاء

 

إعالن نتائج القبول لنظام التعليم المطور لالنتساب للفصل الدراسي األول من العام الجامعي 

 هـ 6341/6341
4163/10/61 6341/61/41 

 السبت

 

بدء تسليم األوراق األصلية لمكاتب البريد الممتاز وسداد الرسوم للطلبة الجدد المقبولين في الفصل 

 هـ 6341/6341الجامعي الدراسي األول من العام 
4163/10/61 6341/61/41 

 السبت

 

 6341/61/41 4163/10/61 إنذارات في سجله األكاديمي 4أخر موعد لطلب فرص إضافة لمن لديه 

 السبت

 

 6341/61/41 4163/10/61 هـ 6341/6341أخر موعد لتقديم طلبات تغيير التخصص للفصل الدراسي األول من العام الجامعي 

 السبت

 

 6341/61/41 4163/10/61 هـ 6341/6341أخر موعد لتقديم طلب معادلة المواد للفصل الدراسي الثاني من العام الجامعي 

 السبت

 

هـ  6341/6341أخر موعد لتقديم طلبات العودة للدراسة للفصل الدراسي األول من العام الجامعي 

 للطلبة المؤجلين أو المعتذرين
4163/10/61 6341/61/41 

 السبت

 

بداية الفترة األولى لتسجيل المقررات للطلبة القدامى للفصل الدراسي األول من العام الجامعي 

 4166-4161هـ دفعة  6341/6341
4163/10/60 6341/61/44 

 اإلثنين

 

بداية الفترة األولى لتسجيل المقررات للطلبة القدامى للفصل الدراسي األول من العام الجامعي 

 4164دفعة  هـ 6341/6341
4163/10/61 6341/61/44 

 الثالثاء

 

بداية الفترة األولى لتسجيل المقررات للطلبة القدامى للفصل الدراسي األول من العام الجامعي 

 4164هـ دفعة  6341/6341
4163/10/41 6341/61/43 

 األربعاء

 

المقبولين في الفصل الدراسي  انتهاء فترة تسليم األوراق األصلية لمكاتب البريد الممتاز للطلبة الجدد

 هـ 6341/6341األول من العام الجامعي 

4163/10/46 

 

6341/61/41 

 

 الخميس

 

بداية الفترة األولى لتسجيل المقررات للطلبة القدامى للفصل الدراسي األول من العام الجامعي 

 4163هـ دفعة  6341/6341
4163/10/46 6341/61/41 

 الخميس

 

األولى لتسجيل المقررات للطلبة القدامى للفصل الدراسي األول من العام الجامعي بداية الفترة 

 هـ لجميع الدفعات 6341/6341
4163/10/44 6341/61/41 

 الجمعة

 



نهاية الفترة األولى لتسجيل المقررات للطلبة القدامى للفصل الدراسي األول من العام الجامعي 

 هـ 6341/6341
4163/10/44 6341/61/40 

 السبت

 

 6341/66/11 4163/10/46 هـ 6341/  6341بداية الدراسة للفصل الدراسي األول من العام الجامعي 

 األحد

 

بداية الفترة الثانية لتسجيل المقررات للطلبة القدامى للفصل الدراسي األول من العام الجامعي 

 سداد لجميع الدفعاتهـ وبدء تسديد الرسوم الدراسية المستحقة من خالل نظام  6341/6341
4163/10/46 6341/66/11 

 األحد

 

نهاية الفترة الثانية لتسجيل المقررات للطلبة القدامى للفصل الدراسي األول من العام الجامعي 

 هـ 6341/6341
4163/11/10 6341/66/64 

 األحد

 

 6341/66/64 4163/11/10 هـ 6341/6341 بداية اختيار مراكز االختبارات النهائية للفصل الدراسي األول من العام الجامعي

 األحد

 

بداية تقديم طلبات االعفاء من الرسوم للمشمولين بالضمان االجتماعي للفصل الدراسي األول من 

 هـ6341/6341العام الجامعي 
4163/11/10 6341/66/64 

 األحد

 

 6341/66/64 4163/11/10 هـ6341/6341الجامعي بداية فترة سداد الرسوم للطلبة القدامى للفصل الدراسي األول من العام 

 األثنين

 

 6341/66/61 4163/11/66 هـ 6341/ 6341أخر موعد لتقديم طلبات تأجيل الدراسة للفصل الدراسي األول من العام الدراسي 

 الخميس

 

آخر موعد الختيار مراكز االختبارات النهائية للفصل الدراسي األول من العام الجامعي 

 هـ 6341/6341
4163/11/61 6341/66/41 

 اإلثنين

 

بداية تعبئة نماذج الخريجين المتوقع تخرجهم بنهاية الفصل الدراسي األول من العام الجامعي 

 هـ 6341/6341
4163/11/61 6341/66/41 

 اإلثنين

 

مع  هـ6341/6341آخر موعد لالعتذار عن الدراسة للفصل الدراسي األول من العام الجامعي 

 من الرسوم% 611استرداد 
4163/11/40 6341/64/13 

 األحد

 

من الرسوم للفصل الدراسي األول من العام % 611آخر موعد لالنسحاب من البرنامج مع استرداد 

 هـ6341/6341الجامعي 
4163/11/40 6341/64/13 

 األحد

 

من الرسوم للفصل الدراسي األول من العام  %11بداية السماح لالنسحاب من البرنامج مع استرداد 

 هـ6341/6341الجامعي 
4163/11/41 6341/64/11 

 اإلثنين

 

هـ مع  6341/6341بداية السماح لالعتذار عن الدراسة للفصل الدراسي األول من العام الجامعي 

 من الرسوم% 11استرداد 
4163/11/41 6341/64/11 

 اإلثنين

 

مقرر أو أكثر بدون استرداد الرسوم للفصل الدراسي األول من العام  بداية السماح لالنسحاب من

 هـ 6341/6341الجامعي 
4163/11/41 6341/64/11 

 الثالثاء

 

نهاية فترة سداد الرسوم الدراسية للطلبة القدامى ومنع الدخول على األنظمة لمن لم يقم بتسديد 

 الرسوم
4163/61/41 6341/64/41 

 اإلثنين

 

لتعبئة نماذج الخريجين المتوقع تخرجهم بنهاية الفصل الدراسي األول من العام الجامعي اخر موعد 

 هـ 6341/6341

4163/61/41 

 

6341/16/16 

 

 السبت

 

من الرسوم للفصل الدراسي األول من العام %  11آخر موعد لالنسحاب من البرنامج مع استرداد 

 هـ6341/6341الجامعي 
4163/61/41 6341/16/11 

 األربعاء

 

هـ مع  6341/6341آخر موعد لالعتذار عن الدراسة للفصل الدراسي األول من العام الجامعي 

 من الرسوم% 11استرداد 
4163/61/41 6341/16/11 

 األربعاء

 

آخر موعد لالنسحاب من مقرر أو أكثر بدون استرداد الرسوم للفصل الدراسي األول من العام 

 هـ6341/6341الجامعي 
4163/61/41 6341/16/11 

 الخميس

 

هـ بدون  6341/6341بداية السماح لالعتذار عن الدراسة للفصل الدراسي األول من العام الجامعي 

 الحق في استرداد الرسوم
4163/61/41 6341/16/11 

 الخميس

 



 6341/16/11 4163/61/41 بداية فترة االنسحاب من البرنامج للفصل الدراسي األول بدون الحق في استرداد الرسوم

 الخميس

 

هـ بدون  6341/6341آخر موعد لالعتذار عن الدراسة للفصل الدراسي األول من العام الجامعي 

 الحق في استرداد الرسوم
4163/66/41 6341/16/40 

 الخميس

 

 6341/14/60 4163/64/11 أخر موعد لتقديم طلبات االعفاء من الرسوم للمشمولين بالضمان االجتماعي

 الثالثاء

 

آخر موعد لرصد وتسجيل األعمال الفصلية ولن يتم احتساب أي مشاركات أو واجبات يتم تسجيلها 

 (وستبقى األنظمة اإللكترونية مفتوحة لغايات الدراسة فقط)بعد هذا التاريخ 
4163/64/11 6341/14/60 

 الثالثاء

 

 6341/14/43 4163/64/61 هـ 6341/6341من العام الجامعي  بداية االختبارات النهائية للفصل الدراسي األول

 الثالثاء

 

  

 

 

 

 :مالحظات هامة

 

 . تبدأ فترات التسجيل للمقررات الساعة السادسة مساء وتنتهي السادسة مساء من التواريخ المعلنة أعاله -

 

عدم سدادك للرسوم ال يعني الغاءك او تأجيلك للفصل الدراسي وعليك طلب االعتذار او تأجيل الدراسة حسب ماهو موضوح لك أعاله  -

 . وعبر بوابة الخدمات الطالبية 

 

تم التسجيل من  ـة للمقررات وتحسب مالياً عليه سواء/ تحسب الرسوم الدراسية اعتباراً من بداية الفصل الدراسي عند تسجيل الطالب -

 . ويتم التعامل ماليا فى ضوء ذلك( للطلبة القدامى)ـة / أو تم التسجيل من قبل الطالب( للطلبة المستجدين)قبل الجامعة 

ـة فى حالة الرغبة فى اإلنسحاب من البرنامج أو اإلعتذار عن الفصل الدراسي التأكد من التاريخ المحدد ألى / لذلك عليك عزيزى الطالب

 . تقوم بها بشأن أحقيتك فى استرداد نسبة الرسوم أو عدم استردادها بناء على ذلك عملية

 

 (. يرجى اإلحاطة بذلك قبل تنفيذ عملية االنسحاب من أي مقرر)اإلنسحاب من مقرر يكون بدون إسترداد للرسوم : عزيزى الطالب -

  
  

 

 

 

 

 

 بالتوفيق للجميع 

TO0OT 


