
 

 تقويم اإلجراءات األكادميية 
 هـ3416/3417 الجامعي العام 

 

 

 التواريخ حسب تقويم أم القرى

 األوللفصل الدراسي ا

 اإلجراء اليوم التاريخ الهجري التاريخ الميالدي

 تقديم طلبات تأجيل الدراسة للفصل  األحد هـ3416/ شوال/ 31 6132يوليو  66
 السبت هـ3416/ ذي القعدة / 63 6132 سبتمبر 2 )عبر الخدمة الذاتية للطالبة(

 الحذف واإلضافة  االثنين هـ3416/شوال  / 33 6132 يوليو 67 
 األحد هـ3416/ شوال / 64  6132أغسطس  9 (الخدمة الذاتية للطالبةعبر )

 عودة أعضاء الهيئة التعليمية حداأل هـ3416/ ذي القعدة / 3 6132 أغسطس 36

 بداية الدراسة  حداأل هـ3416/ ذي القعدة / 8 6132 أغسطس 61

 األحد هـ3416/ ذي القعدة / 66 6132سبتمبر  6
 تقيم طلبات االعتذار عن دراسة الفصل 

 ()عبر الخدمة الذاتية للطالبة
 السبت هـ3417/صفر / 9 6132 نوفمبر 63

 األحد هـ3416/ ذي القعدة /66 6132سبتمبر  6
 تقديم االعتذار عن دراسة مقرر 

 نموذج يدوي()
 الخميس هـ3417/صفر/ 7  6132 نوفمبر 39

 الخميس هـ3416/ ذي الحجة / 4 6132/سبتمبر /37
 المباركبداية إجازة عيد األضحى 

 (الخميس بنهاية دوام)

 الدراسة بعد إجازة عيد األضحى استئناف الثالثاء هـ3416/ذي الحجة  / 36 6132/سبتمبر /69

 األحد هـ3417/ محرم / 2 6132أكتوبر  38
 من خارج الجامعة التقديم على التحويل

 الخميس هـ3417/محرم  / 36 6132أكتوبر  69

 األحد هـ3417/ محرم/ 39  6132نوفمبر  3
 (الداخلي التحويلتغيير التخصص ) التقديم على

 السبت هـ3417صفر / / 36   6132نوفمبر  68

  للطالبات المنقطعات اعادة القيدالتقديم على  األحد هـ3417/محرم  / 66  6132نوفمبر  8
 السبت هـ3417/صفر  / 9 6132نوفمبر  63 للطالبة()عبر الخدمة الذاتية 

للطالبات من خارج  الزيارةالتقديم على طلب الدراسة بنظام  األحد هـ3417/ربيع األول  / 6  6132 ديسمبر 31
 الخميس هـ3417/ربيع األول / 31 6132 ديسمبر 64 الجامعة او الى خارج الجامعة

 االحد هـ3417/صفر/ 1 6132نوفمبر  32
 ين العام والصحيمسارالطالبات ل تخصيصللرغبات الاختيار 

 الخميس هـ3417/صفر/ 63  6132ديسمبر 1

 الثالثاء هـ3417/ ربيع األول / 4  6132ديسمبر  32
 اختبارات الفصل الدراسي االول

 االثنين هـ3417/ ربيع األول / 64 6136يناير   4

 الخميس هـ3417// ربيع األول 67  6136يناير  7
 بداية إجازة منتصف العام الدراسي 

 نهاية دوام الخميس
 



 

 تقويم اإلجراءات األكادميية 
 هـ3416/3417 الجامعي العام 

 

 

 التواريخ حسب تقويم أم القرى

 الثانيلفصل الدراسي ا

 اإلجراء اليوم التاريخ الهجري التاريخ الميالدي

 بداية الدراسة للفصل الدراسي الثاني حداأل هـ3417/ربيع الثاني / 7  6136 يناير 37

 الدراسة  تأجيلتقديم طلبات  األحد هـ3417صفر/ / 64   6132ديسمبر  6
 السبت هـ3417/ربيع ثاني/ 61 6136يناير  11 )عبر الخدمة الذاتية للطالبة(

 ضافة الحذف واإل الثالثاء هـ3417/ربيع ثاني/ 6 6136يناير  36
 السبت هـ3417/ربيع ثاني/ 6 6136يناير  36 )عبر الخدمة الذاتية للطالبة(

 عن فصل االعتذار فترة تقديم طلبات األحد هـ3417ثاني//ربيع  63  6136يناير  13
 )عبر الخدمة الذاتية للطالبة(

 السبت هـ3417/جمادى االخر/ 64 6136أبريل   6

 األحد هـ3417/ربيع ثاني/ 63 6136يناير  13
  االعتذار عن دراسة مقرر فترة تقديم

 الخميس هـ3417/جمادى االخر/ 66  6136مارس  13

 الخميس هـ3417//جمادى االخر 3 6136 مارس  31
 بداية اجازة منتصف الفصل 

 (الخميسيوم نهاية دوام )

 استئناف الدراسة بعد اجازة منتصف الفصل  األحد هـ3417/جمادى الثانية/ 33 6136 مارس  61

 األحد هـ3417/ جمادى األولى/36 6136فبراير  63
 من خارج الجامعة التحويلفترة التقديم على 

 الخميس هـ3417/جمادى األولى /61  6136مارس  1

 األحد هـ3417/ جمادى األولى /66 6136مارس  6
 (الداخلي التحويلتغيير التخصص ) فترة التقديم على

 السبت هـ3417/جمادى الثانية/ 64 6136أبريل  6

 6136مارس  61
/ جمادى الثانية 33 

 هـ3417/
 للطالبات المنقطعات  اعادة القيدالتقديم على  األحد

 )عبر الخدمة الذاتية للطالبة(
 السبت هـ3417/ جمادى الثانية /64 6136أبريل  6

للطالبات من خارج  الزيارةالتقديم على طلب الدراسة بنظام  األحد هـ3417/ رجب / 1  6136أبريل  31
 األحد هـ3417/ رجب/ 63 6136أبريل  68 الجامعة او الى خارج الجامعة 

 األحد هـ3417/جمادى االخر/ 38 6136مارس  67
لطالبات المسارين العام  تخصيصاختيار الرغبات لل

 والصحي
 الخميس هـ3417/رجب/ 34 6136أبريل  63

 النهائية  ختباراتاالبداية  حداأل هـ3417/ شعبان/  3 6136مايو   8

 الخميس هـ3417شعبان/ / 39 6136 مايو  66
 بداية اجازة نهاية العام الدراسي 

 (بنهاية دوام يوم الخميس)



 

 تقويم اإلجراءات األكادميية 
 هـ3416/3417 الجامعي العام 

 

 

 التواريخ حسب تقويم أم القرى

 الصيفيلفصل الدراسي ا

 اإلجراء اليوم التاريخ الهجري التاريخ الميالدي

 ثالثاءال هـ3417/ شعبان / 64 6136مايو  13
  التسجيل والحذف واإلضافة

 (عبر الخدمة الذاتية للطالبة)
 سبتال هـ3417/ شعبان /68   6136يونيو  4

 بداية الدراسة  حداأل هـ3417/ شعبان / 69 6136يونيو  2

 األحد هـ3417/ شعبان / 69 6136يونيو  2
 عن دراسة الفصل الصيفي  فترة االعتذار

 (عمادة القبول والتسجيلمن )
 الخميس هـ3417/ رمضان / 33 6136يونيو  36

 األحد هـ3417/ رمضان /34  6136يونيو  39

 للمسارين العام والصحي التخصيصاختيار رغبات 

 الخميس هـ3417/ رمضان / 62  6136يونيو  11

 ربعاءاأل هـ3417رمضان //  64 6136يونيو  69
  اجازة عيد الفطر المبارك

 (رباا نهاية دوام يوم اال)

 االثنين هـ3417شوال / / 6  6136يوليو 33
 المباركإجازة عيد الفطر  بعدبداية الدوام 

 )للموظفات(

 (للطالبات)استئناف الدراسة  األحد هـ3417/ شوال/ 36  6136يوليو 37

 األحد هـ3417/ ذي القعدة/ 38  6136أغسطس 63

 فترة االختبارات النهائية 

 الثالثاء هـ3417/ذي القعدة / 61  6136أغسطس  61

 هـ3417/3418العام الدراسي بداية  حداأل هـ3417/ذي الحجة  / 37 6136سبتمبر 38

 


