
التقويم الزمني للعام الدراسي 1436/ 1437 هـ - 2015/ 2016م - الفصل الدراسي األول 

البيانالتاريخ الميالديالتاريخ الهجرياليوم

بداية فترة تقديم طلب التحويل من داخل وخارج الجامعة٢12015/06/08/ 08/ 1436األحد

نهاية فترة تقديم طلب التحويل من داخل وخارج الجامعة1436/0٩/٢12015/07/08األربعاء

1436/10/172015/08/02األحد
آخر يوم لتقديم طلبات إعادة قيد المنقطعين عن الدراسة

بداية فترة تقديم طلب الزيارة من خارج الجامعة

بداية فترة تقديم طلب تغيير التخصص في الكلية1436/10/٢12015/08/06الخميس

نهاية فترة تقديم طلب تغيير التخصص في الكلية1436/10/٢72015/08/12األربعاء

بداية فترة تسجيل المقررات1436/11/012015/08/16األحد

بداية فترة تقديم طلب الزيارة من داخل الجامعة1436/11/0٥2015/08/20الخميس

1436/11/082015/08/23األحد
بداية الدراسة للفصل الدراسي األول ١٤٣٧/١٤٣٦ ه

بداية فترة تأجيل الدراسة للنظام الفصلي والسنوي

1436/11/102015/08/25الثالثاء
نهاية فترة تسجيل المقررات

نهاية فترة تقديم طلب الزيارة من داخل الجامعة

بداية فترة معالجة التسجيل من خالل مكاتب التسجيل في الكليات1436/11/112015/08/26األربعاء

1436/11/1٢2015/08/27الخميس
إدخال مؤشر االنقطاع عن الدراسة لمن لم يسجل من الطالب

نهاية فترة تقديم طلب الزيارة من خارج الجامعة

1436/11/1٩2015/09/03الخميس
نهاية فترة معالجة التسجيل من خالل مكاتب التسجيل في الكليات

نهاية فترة تأجيل الدراسة للنظام الفصلي وبداية فترة االعتذار عن الدراسة للنظام الفصلي

نهاية فترة تأجيل الدراسة للنظام السنوي وبداية فترة االعتذار عن الدراسة للنظام السنوي1436/11/٢62015/09/10الخميس

بنهاية دوام اليوم، تبدأ إجازة عيد األضحى المبارك1436/1٢/042015/09/17الخميس

1436/1٢/162015/09/29الثالثاء
استئناف الدراسة بعد إجازة عيد األضحى المبارك

فتح النظام للكليات إلدخال وتعديل الجداول الدراسية للفصل الثاني

بداية التقديم اإللكتروني للتحويل للفصل الدراسي الثاني1437/01/0٥2015/10/18األحد

آخر يوم لالنسحاب من مقرر للنظام الفصلي بدرجة »ع«،«W«1437/01/0٩2015/10/22الخميس

آخر يوم إدخال وتعديل الجداول الدراسية للكليات الفصل الثاني1437/01/٢32015/11/05الخميس 

1437/0٢/072015/11/19الخميس
آخر يوم للتقديم اإللكتروني للتحويل للفصل الثاني

آخر موعد لألعتذار عن الدراسة للنظام الفصلي

آخر يوم لالنسحاب من مقرر للنظام السنوي بدرجة »ع«،«W«1437/0٢/٢82015/12/10الخميس

بداية تقديم طلبات إعادة قيد المنقطعين عن الدراسة1437/03/0٩2015/12/20األحد

بداية األختبارات النهائية1437/03/162015/12/27األحد 

1437/03/٢72016/01/07الخميس

آخر يوم إلدخال تقدير غير مكتمل )»ل«،«IC«( للفصل الثاني والصيفي للعام الدراسي 
١٤٣٦/١٤٣5هـ

نهاية األختبارات النهائية

نهاية فترة تقديم طلبات إعادة قيد المنقطعين عن الدراسة

بنهاية دوام اليوم تبدأ إجازة منتصف العام

آخر يوم ألعضاء هيئة التدريس لرصد الدرجات النهائية1437/03/302016/01/10األحد



التقويم الزمني للعام الدراسي 1437/1436 هـ - ٢016/٢01٥م - الفصل الدراسي الثاني 

البيانالتاريخ الميالديالتاريخ الهجرياليوم

بداية فترة تقديم طلب تغيير التخصص في الكلية نهاية فترة تقديم طلبات إعادة قيد 1437/03/302016/01/10األحد
المنقطعين عن الدراسة

1437/04/012016/01/11األثنين
بداية فترة تسجيل المقررات 

بداية فترة تقديم طلب الزيارة من خارج الجامعة

نهاية فترة تقديم طلب تغيير التخصص في الكلية1437/04/032016/01/13األربعاء

بداية فترة تقديم طلب الزيارة من داخل الجامعة1437/04/0٥2016/01/15الجمعة

1437/04/072016/01/17األحد 
بداية الدراسة للفصل الدراسي الثاني ١٤٣٧/١٤٣٦ ه

بداية فترة تأجيل الدراسة للنظام الفصلي

1437/04/0٩2016/01/19الثالثاء

نهاية فترة تسجيل المقررات

نهاية فترة تقديم طلب الزيارة من داخل وخارج الجامعة

بداية فترة معالجة التسجيل من خالل مكاتب التسجيل في الكليات

إدخال مؤشر االنقطاع عن الدراسة لمن لم يسجل من الطالب1437/04/112016/01/21الخميس

نهاية فترة معالجة التسجيل من خالل مكاتب التسجيل في الكليات1437/04/162016/01/26الثالثاء

1437/04/182016/01/28الخميس
نهاية فترة تأجيل الدراسة للنظام الفصلي

بداية فترة األعتذار عن الدراسة للنظام الفصلي

فتح النظام للكليات إلدخال وتعديل الجداول الدراسية للفصل الصيفي للعام الدراسي 1437/0٥/0٥2016/02/14األحد 
١٤٣٦/١٤٣5هـ والفصل الدراسي األول للعام الدراسي ١٤٣٧/١٤٣٦هـ

1437/06/012016/03/10الخميس

بنهاية دوام اليوم، تبدأ إجازة منتصف الفصل الدراسي الثاني

آخر موعد لالعتذار عن الدراسة للنظام السنوي

  »W»،»آخر موعد لالنسحاب عن مقرر فصلي أو أكثر بدرجة »ع

استئناف الدراسة بعد إجازة منتصف الفصل الدراسي الثاني1437/06/112016/03/20األحد

آخر موعد لألعتذار عن الدراسة للنظام الفصلي1437/06/٢٩2016/04/07الخميس

نهاية فترة إدخال وتعديل الجداول للكليات1437/07/032016/04/10األحد

بداية تقديم طلبات إعادة قيد المنقطعين عن الدراسة1437/08/0٥2016/05/12الخميس

بداية األختبارات النهائية للفصل الدراسي الثاني1437/08/082016/05/15األحد

1437/08/1٩2016/05/26الخميس

 )»IC»،»آخر موعد لرفع قرارات تعديل الدرجات وتقدير غير مكتمل )»ل
للفصل األول ١٤٣٦/١٤٣5هـ

نهاية األختبارات النهائية للفصل الدراسي الثاني

نهاية دوام اليوم، تبدأ إجازة نهاية العام الدراسي الثاني

آخر موعد ألعضاء هيئة التدريس لرصد الدرجات النهائية1437/08/٢٢2016/05/29األحد

بداية فترة تقديم طلب التحويل من داخل وخارج الجامعة1437/08/٢32016/05/30األثنين

نهاية فترة تقديم طلب التحويل من داخل وخارج الجامعة1437/0٩/٢٥2016/06/30الخميس

بداية العام الدراسي ١٤٣8/١٤٣٧هـ-20١٧/20١٦م1437/1٢/172016/09/18األحد



التقويم الزمني للعام الدراسي 1437/1436 هـ - ٢016/٢01٥م - الفصل الدراسي الصيفي 

البيانالتاريخ الميالديالتاريخ الهجرياليوم

بداية فترة تقديم طلب الزيارة للفصل الصيفي من خارج الجامعة1437/08/082016/05/15 األحد

1437/08/٢32016/05/30اإلثنين

بداية فترة تسجيل المقررات لطالب الجامعة

١0 ساعات أو ٣ 
مقررات كحد أقصى

بداية فترة تقديم طلب الزيارة من داخل الجامعة

نهاية فترة تقديم طلب الزيارة للفصل الصيفي من خارج 
الجامعة

بداية فترة تقديم طلب التحويل من داخل وخارج الجامعة

1437/08/٢٩2016/06/05األحد

نهاية فترة تسجيل المقررات

نهاية فترة تقديم طلب الزيارة من داخل الجامعة

بدء الدراسة للفصل الصيفي

يتطلب موافقة عميد بدء فترة حذف مقرر أو أكثر
الكلية أو من يفوضه نهاية فترة حذف مقرر أو أكثر1437/0٩/042016/06/09الخميس

نهاية فترة حذف الفصل الصيفي بالكامل1437/0٩/182016/06/23الخميس

بنهاية دوام اليوم تبدأ إجازة عيد الفطر المبارك1437/0٩/٢٥2016/06/30الخميس

بداية الدراسة بعد إجازة عيد الفطر المبارك1437/10/1٢2016/07/17األحد

بداية االختبارات النهائية1437/11/042016/08/07األحد

نهاية االختبارات النهائية1437/11/062016/08/09الثالثاء

آخر موعد ألعضاء هيئة التدريس لرصد الدرجات النهائية1437/11/082016/08/11الخميس

العام الدراسي ١٤٣8/١٤٣٧هـ-20١٧/20١٦م 1437/1٢/172016/09/18األحد 


