
 
 
 

التقويم الجامعي  
 هـ 1439-1438للعام الدراسي 

 
 
 

  : هـ 1439-1438الـفـصـل الـدراسـي األول للعام الجامعي 

  

اليوم 
التاريخ 

اإلجراء 
 ميالديهجري 

 م 2017-8-25 هـ 1438-12-3الجمعة 

للمقررات الدراسية والتحويل الداخلي  بداية الحذف واإلضافة
 وطلبات إعادة  ونوع الدراسةوتغيير مقر الدراسةوالخارجي 

 وطلبات إعادة التصحيح وتقديم أعذار الغياب عن اختبارات القيد
 الفصل الصيفي

 م 2017-9- 7هـ 1438-12-16الخميس 
 ونوع وتغيير مقر الدراسةنهاية التحويل الداخلي والخارجي 

وطلبات إعادة التصحيح وتقديم الدراسة وطلبات إعادة القيد 
 الصيفيأعذار الغياب عن اختبارات الفصل 

 م 2017-9-10 هـ 1438-12-19األحد 
بداية التأجيل للفصل الدراسي األول وطلبات الزيارة داخل 

 وخارج الجامعة

  هـ1439-1438عودة أعضاء هيئة التدريس للعام الجامعي  م 2017-9-10 هـ 1438-12-19األحد 

 م 2017-9-14 هـ 1438-12-23الخميس 
نهاية التأجيل للفصل الدراسي األول و طلبات الزيارة من خارج 

الجامعة 

 بداية الدراسة للفصل الدراسي األول م 2017-9-17 هـ 1438-12-26األحد 

 م 2017-9-21 هـ 1439-1- 1الخميس 
نهاية الحذف واإلضافة للمقررات الدراسية وطلبات الزيارة 

 داخل الجامعة

إجازة اليوم الوطني  م 2017-9-24 هـ 1439-1-4األحد 

 م 2017-11-9  هـ1439-2-20الخميس 
آخر موعد لالعتذار عن دراسة مقرر أو أكثر في الفصل 

الدراسي األول 

أخر موعد لالعتذار عن الفصل الدراسي   م2017-12-7 هـ 1439-3-19الخميس 

بداية االختبارات النهائية   م2017-12-31 هـ 1439-4-13األحد 

  م2018-1-11 هـ 1439-4-24 الخميس
نهاية االختبارات النهائية وبداية إجازة منتصف العام للطالب 

والطالبات 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
 

  : هـ 1439-1438الـفـصـل الـدراسـي الثاني الجامعي 

  

اليوم 
التاريخ 

اإلجراء 
 ميالديهجري 

  م2018-1-14 هـ 1439-4-27األحد 

للمقررات الدراسية والتحويل الداخلي  بداية الحذف واإلضافة
 وطلبات إعادة  ونوع الدراسةوتغيير مقر الدراسةوالخارجي 

 وتأجيل الفصل الدراسي الثاني والزيارة من داخل وخارج القيد
 وطلبات إعادة التصحيح وتقديم أعذار الغياب عن الجامعة

 اختبارات الفصل الدراسي األول

  م2018-1-18 هـ 1439-5-1الخميس 

 ونوع وتغيير مقر الدراسةنهاية التحويل الداخلي والخارجي 
 وتأجيل الفصل الدراسي الثاني  وطلبات إعادة القيدالدراسة

وطلبات إعادة التصحيح وتقديم  والزيارة من خارج الجامعة
 أعذار الغياب عن اختبارات الفصل الدراسي األول

 بداية الدراسة للفصل الدراسي الثاني  م2018-1-21 هـ 1439-5-4األحد 

  م2018-1-25 هـ 1439-5-8الخميس 
نهاية الحذف واإلضافة للمقررات الدراسية وطلبات الزيارة 

 داخل الجامعة

  م2018-3-15  هـ1439-6-27الخميس 
آخر موعد لالعتذار عن دراسة مقرر أو أكثر في الفصل 

الدراسي الثاني 

 (نظام سنوي) عن العام الدراسي أخر موعد لالعتذار  م2018-3-22  هـ1439-7-5الخميس 

 (نظام فصلي) أخر موعد لالعتذار عن الفصل الدراسي  م2018-4-12 هـ 1439-7-26الخميس 

بداية االختبارات النهائية   م2018-5-6 هـ 1439-8-20األحد 

  م2018-5-15 هـ 1439-8-29الثالثاء 
نهاية االختبارات النهائية وبداية إجازة نهاية العام للطالب 

والطالبات 

نهاية دوام 
 يوم الخميس

 بداية إجازة أعضاء هيئة التدريس  م2018-6-7  هـ23-9-1439

عودة أعضاء هيئة التدريس   م2018-8-27  هـ1439-12-16االثنين 

 هـ 1440-1439بداية العام الدراسي   م2018-9-2  هـ1439-12-22األحد 
 
 
 
 
 


