التقويه الدراسي للعاو اجلامعي 8345/8344هـ
الفصل الدراسي األول العاو اجلامعي 8345/8344هـ6

املوضوع
عودة أعضاء هيئة التدريس
بداية استالو معادالت الطلبة احملولني وىتائج االختبارات البديلة
بداية تسجيل جداول الفصل الدراسي األول (اخلدمات الذاتية)
آخزموعد الستالو معادالت الطلبة احملولني وىتائج االختبارات البديلة
بداية الدراسة للعاو اجلامعي 8345/8344هـ ومعاجلة التسجيل

التاريخ هجزي

التاريخ ميالدي

األحد 8344/81/85هـ

1183/5/81و

األحد 8344/81/85هـ

1183/5/81و

األحد 8344/81/85هـ

1183/5/81و

اخلنيس 8344/81/14هـ

1183/5/83و

األحد 8344/81/12هـ

1183/5/83و

ىهاية معاجلة التسجيل (اخلدمات الذاتية) وآخز موعد الستقبال
طلبات التأجيل للفصل الدراسي

آخز موعد لالعتذار عً الفصل الدراسي األول وآخز موعد لإلعتذار عً
دراسة مقزر
بداية اختبارات مواد اإلعداد العاو
ىهاية اختبارات مواد اإلعداد العاو
بداية االختبارات اليهائية للفصل الدراسي األول
ىهاية اختبارات الفصل الدراسي األول
بداية إجاسة ميتصف العاو اجلامعي ىهاية دواو
عدد أسابيع الدراسة للفصل الدراسي األول

اخلنيس 8345/8/8هـ

1183/5/18و

اخلنيس 8345/4/12هـ

1183/81/83و

األحد 8345/3/12هـ

1183/81/13و

اخلنيس 8344/3/81هـ

1184/8/14و

األحد 8345/3/84هـ

1183/81/48و

اخلنيس 8345/3/13هـ

1184/8/88و

اخلنيس 8345/3/13هـ

1184/8/88و
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الفصل الدراسي الجاىي العاو اجلامعي 8345/8344هـ6

التاريخ هجزي

التاريخ ميالدي

املوضوع
بداية تسجيل جداول الفصل الدراسي الجاىي

األحد 8345/11/13هـ

1184/8/18و

آخز موعد الستالو معادالت الطلبة احملولني

اخلنيس 8345/11/14هـ

1184/18/11و

األحد 8345/11/88هـ

1184/18/14و

آخز موعد الستالو ىتائج اختبارات األعذار

اخلنيس 8345/11/81هـ

1184/11/18و

ىهاية فرتة معاجلة التسجيل (اخلدمات الذاتية)

اخلنيس 8345/11/81هـ

1184/11/18و

آخز موعد الستقبال طلبات التأجيل للفصل الدراسي

اخلنيس 8345/11/81هـ

1184/11/18و

بداية تقديه اإلعتذار عً الفصل الدراسي الجاىي

األحد 8344/11/84هـ

1184/11/83و

بدء فرتة التحويل الداخلي واخلارجي

األحد 8345/13/14هـ

1184/14/11و

ىهاية فرتة التحويل الداخلي واخلارجي

اخلنيس 8345/13/81هـ

1184/14/15و

اخلنيس 8345/14/14هـ

1184/13/85و

بداية اختبارات مواد اإلعداد العاو

األحد 8345/14/12هـ

1184/13/11و

ىهاية اختربات مواد اإلعداد العاو

اخلنيس 8345/14/81هـ

1184/13/12و

بداية االختبارات اليهائية للفصل الدراسي الجاىي

األحد 8345/14/84هـ

1183/13/15و

ىهاية اختبارات الفصل الدراسي الجاىي

األحد8345/14/13هـ

1184/11/84و

بداية إجاسة أعضاء هيئة التدريس بيهاية دواو

الجالثاء8345/14/15هـ

1184/11/81و

عودة أعضاء هيئة التدريس

األحد 8345/81/82هـ

1184/4/13و

بداية الدراسة للفصل الدراسي الجاىي

آخز موعد موعد لإلعتذار عً الفصل الدراسي الجاىي
آخز موعد لإلعتذار عً دراسة مقزر

عدد أسابيع الدراسة للفصل الدراسي الجاىي

 81أسبوع

