التقويم األاكدييي لميدي الراااد المياد ليمدم الجدمم 1443هـ
الفصل الرااا األول ( : ) 20221

الحـــــــرث

فتــرة تقديم طلبات تأجيــل
القــبول للفصل الدراسي األول
 3441هـ

الاــوم

التدايخ الهجري

التدايخ اليااليي

اليدي الينظية ضين
الالئحة اليوحر
ليراااد المياد ف
الجدممد السمويية و
قواعرهد التنفاذية
بجدممة جدزان

األحد

من
 3442 / 32 / 22هـ
إلى
 3442 / 32 / 22هـ

من
 2123 / 10 / 13م
إلى
 2123 / 10 / 10م

23

االثنان

 3441 / 13 / 13هـ

 0103 / 10 / 10م

00

الخميس

 3441 / 13 / 33هـ

 2123 / 10 / 32م

20

االحر

 3441/13/03هـ

 0103 /10/00م

ـــــــــ

األحد
آخر موعر لتقريم طيب تأجاــل
الراااة ليفصل الرااا األول
 3441هـ
آ خر موعد لتقديم طلبات الفرص
االضافية لرفع المعدل .
براية الراااـــــــــــة
آ خر موعد لرفع قوائم المنقطعين
عن الدراسة من الكليات .
آ خر موعد لرفع قوائم اإلرشاد
األكاديمي من الكليات .
فتر تقريم طيبد حذف جياع اليقراا
(االعتذاا عن الراااة -حذف الفصل)
ليفصل الرااا األول 3441هـ
آ خر موعد ل رفع التقارير الفصلية
للمشرفين على الرسائل العلمية

فرتة تقدمي طلبات التحويل من ختصص آلخر
داخل اجلامعة للفصل الدراسي الثاين 3441هـ

األ حد

 3441 / 12 / 32هـ

 0103 / 10 / 02م

األابمدء

من
3441/11/31هـ
إلى
3441/11/00هـ

من
0103/31/30م
إلى
0103/33/11م

الخميس

 3441 / 12 / 12هـ

 2123 / 32 / 12م

من

من

43
الثالثدء

األحد
األربعاء
األ حر

فتر االختبداا

22

النهدئا ة
األ ابمدء

3441/80/80هـ

0803/30/30م

إىل

إىل

3441/80/80هـ

0800/83/80م

من
 3441 / 10 / 00هـ
إلى
 3441 / 12 / 10هـ

من
 0103 / 30 / 02م
إلى
 0100 / 13 / 10م

01

21

13

ــ ــ ــ ــ ـ

اقفال الفصل الدراسي واعتماد النتائج

بداية إجازة منتصف العام للطالب بنهاية دوام يوم
اخلميس

التقومي االكادميي للعام اجلامعي 3441هـ

اخلميس

3441/80/81هـ

 0800 /83/80م

ــــــــــــــــ

الفصل الرااا الثدن (: )20222

الحـــــــرث

آخر موعر لطيب تأجاــل الراااة ليفصل
الرااا الثدن 3441هـ
آخر موعر لتقريم طيبد الفرص االضدفاة لرفع
اليمرل
براية الراااـــــــــــة
آخر موعر لرفع قوائم اإلاشدي األاكدييي من
الكياد .
آخر موعر لرفع قوائم الينقطمان عن الراااة
من الكياد .
فتر تقريم طيبد حذف جياع مقراا
(اإلعتذاا عن الراااة  -حذف الفصل)
ليفصل الرااا الثدن  3441هـ

الاــوم

التدايخ الهجري

التدايخ اليااليي

اليدي الينظية ضين
الالئحة اليوحر
ليراااد المياد ف
الجدممد السمويية
و قواعرهد التنفاذية
بجدممة جدزان

األحر

 3441 /10/00هـ

 0103 /30/02م

00

الخياس

 3441 /12/31هـ

 0100 /13/31م

00

األحر

3441/12/31

 0100 /13/32م

-

الخياس

 3441/17/10هـ

 0100 /10/31م

من
3441/17/10هـ
إلى
3441/10/31هـ

من
0100/10/12م
إلى
0100/14/34م

00
43

األحر
الخياس

01

آخر موعر إلاتالم عيدي الراااد المياد لطيب
تشكال لجنة الحكم واليندقشة.
آخر موعر إلاتالم عيدي الراااد الماد لطيب
اعتيدي الخطط البحثاة.

الخياس

3441/10/01هـ

0100/14/00م

-

براية الراااة بمر إجدز عار الفطر

األحر

3441/31/17هـ

 0100 /10/10م

-

آخر موعر لرفع التقداير الفصياة لييشرفان عيى
الرادئل الميياة.

األابمدء

3441/31/33هـ

 0100 /10/30م

01

األحـر

من
3441/33/12هـ

من
0100/12/10م

-

األابمدء

إلى
3441/33/32هـ

إلى
0100/12/30م

نهدية
يوام يوم
الخياس

3441/33/37هـ

 0100 /12/32م

-

االحر

من
3441/33/01هـ

من
0100/12/30م

13

الثالثدء

إلى
3441/30/13هـ

إلى
0100/12/11م

فتر االختبداا النهدئاة

اقفدل الفصل الرااا واعتيدي النتدئج
براية إجدز نهدية المدم ليطالب
فتر تقريم طيبد التحويل من تخصص آلخر
ياخل الجدممة ليفصل الرااا األول 3444هـ
فتر تقريم طيبد التحويل الخداج من
الجدممد الحكوماة الى الجدممة ليفصل الرااا
األول 3444هـ .

التقومي االكادميي للعام اجلامعي 3441هـ

