تقويم اإلجراءات األكاديمية واملالية للعام الجامعي ١٤٤٣هـ
عمادة خدمة املجتمع والتعليم املستمر

الفصل الدراس ي األول

عودة أعضاء الهيئة التعليمية

-

األحد

/١٤محرم١٤٤٣/

/٢٢أغسطس٢۰٢١/

بداية الدراسة

األول

األحد

/٢١محرم١٤٤٣/

/٢٩أغسطس٢۰٢١/

-

من

األحد

/٧محرم١٤٤٣/

 /١٥أغسطس٢۰٢١ /

الثاني

إلى

الخميس

 /٢صفر١٤٤٣ /

/٩سبتمبر٢۰٢١/

-

من

األحد

 / ١٤محرم١٤٤٣ /

/٢٢أغسطس٢۰٢١/

األول

إلى

الخميس

 /٢٥محرم١٤٤٣ /

/٢سبتمبر٢۰٢١/

الرابع

من

األحد

 /١٢صفر١٤٤٣ /

 /١٩سبتمبر٢۰٢١/

السادس

إلى

الخميس

/١ربيع األول١٤٤٣ /

/٧اكتوبر٢۰٢١/

-

من

األحد

/٧محرم١٤٤٣/

 /١٥أغسطس٢۰٢١ /

الثاني

إلى

الخميس

 /٢صفر١٤٤٣ /

/٩سبتمبر٢۰٢١/

طلب االلتحاق ببرنامج االكتناف

-

من

األحد

/٧محرم١٤٤٣/

 /١٥أغسطس٢۰٢١ /

للمتعثرات عن السداد

الثالث

إلى

الخميس

 /٩صفر١٤٤٣ /

/١٦سبتمبر٢۰٢١/

الثالث

من

األحد

 /٥صفر١٤٤٣ /

/١٢سبتمبر٢۰٢١/

األول مع االحتفاظ بالرسوم

الرابع

إلى

الخميس

 /١٦صفر١٤٤٣ /

/٢٣سبتمبر٢۰٢١/

إجازة اليوم الوطني

الرابع

من

األربعاء

 /١٥صفر١٤٤٣ /

/٢٢سبتمبر٢۰٢١/

إلى

الخميس

 /١٦صفر١٤٤٣ /

/٢٣سبتمبر٢۰٢١/

طلب االعتذار عن دراسة الفصل

الخامس

من

األحد

 /١٩صفر١٤٤٣ /

/٢٦سبتمبر٢۰٢١/

العاشر

إلى

الخميس

 /٢٩ربيع األول١٤٤٣ /

/٤نوفمبر٢۰٢١ /

السادس

من

األحد

 /٢٦صفر١٤٤٣ /

/٣اكتوبر٢۰٢١/

طلب تأجيل الدراسة للفصل الدراسي
األول

طلب تعديل الجداول إلكترونيا

سداد الرسوم الدراسية

تحديث اإلعفاء

طلب االعتذار عن دراسة الفصل

األول دون االحتفاظ بالرسوم
طلب مدة استثنائية للمتجاوزات

المدة النظامية

السابع

إجازة نهاية أسبوع مطولة

الثامن

طلب اعادة قيد للطالبات

السابع

من

المنقطعات األوضاع األكاديمية

الثامن

إلى

إجازة نهاية أسبوع مطولة

العاشر

الخميس

إجازة منتصف الفص الدراسي األول

الثالث عشر

نهاية دوام يوم الخميس

 /٢۰ربيع الثاني١٤٤٣ /

الرابع عشر

األحد

/١جمادى األولى١٤٤٣ /

/٥ديسمبر٢۰٢١/

السادس عشر

األحد

/١٥جمادى األولى١٤٤٣ /

/١٩ديسمبر٢۰٢١/

السادس عشر

من

اإلثنين

/١٦جمادى األولى١٤٤٣ /

/٢۰ديسمبر٢۰٢١/

الثامن عشر

إلى

الخميس

/٢جمادى األخرة١٤٤٣ /

/٥يناير ٢۰٢٢/

نهاية دوام يوم الخميس

/٣جمادى األخرة١٤٤٣ /

/٦يناير ٢۰٢٢/

بداية الدراسة بعد إجازة منتصف
الفص الدراسي األول
إجازة نهاية أسبوع مطولة
االختبارات النهائية

إجازة منتصف العام الدراسي

إلى

الخميس

 /٨ربيع األول١٤٤٣ /

/١٤أكتوبر٢۰٢١ /

من

األحد

 /١١ربيع األول١٤٤٣ /

/١٧أكتوبر٢۰٢١ /

إلى

اإلثنين

 /١٢ربيع األول١٤٤٣ /

/١٨أكتوبر٢۰٢١ /

األحد

 /٤ربيع األول١٤٤٣ /

/١۰أكتوبر٢۰٢١ /

الخميس

 /١٥ربيع األول١٤٤٣ /

/٢١أكتوبر٢۰٢١ /

 /٢٩ربيع األول١٤٤٣ /

/٤نوفمبر٢۰٢١ /
/٢٥نوفمبر٢۰٢١ /

