
 

 تقويم اإلجراءات األكادميية 
 هـ3417/3418العام الجامعي  

 

 

 لفصل الدراسي األولا

 اإلجراء االسبىع اليىم التاريخ الهجري التاريخ الميالدي

 الذراسًدراست الفصل  حأجٍل  األحذ هـ28/22/2541 م32/8/3127

 الثبنً السبج هـ41/23/2541 م 2/21/3127 )الخذهت الذاحٍت(

للفصل الذراسً الحذف واإلضبفت   األحذ هـ28/22/2541 م32/8/3127

  الخوٍس هـ33/22/2541 م36/8/3127 )الخذهت الذاحٍت(

 عىدة اعضبء الهٍئت الخعلٍوٍت  االحذ هـ36/22/2541 م38/8/3127

  االثنٍن هـ5/23/2541 م6/9/3127
 ضحىاجبسة عٍذ األ

 )نهبٌت دوام ٌىم اإلثنٍن(

 بذاٌت الذراست للفصل الذراسً األول األول األحذ هـ21/23/2541 م28/9/3127

 اجبسة الٍىم الىطنً الثبنً الخوٍس هـ32/23/2541 م33/9/3127

 عن دراست الفصل الذراسً االعخذار الثبلث االثنٍن هـ3/2/2548 م4/21/3127

 العبشز السبج هـ5/4/2548 م4/23/3127 )الخذهت الذاحٍت(

 الثبلث األحذ هـ2/2/2548 م 3/21/3127
 االعخذار عن دراست هقزر

 العبشز الخوٍس هـ3/4/2548 م2/23/3127

 الثبهن األحذ هـ7/3/2548 م7/22/3127
 الخحىٌل هن خبرج الجبهعت

 الخبسع الثالثبء هـ33/3/2548 م33/22/3127

 الخحىٌل الذاخلً  الثبهن األحذ هـ7/3/2548 م7/22/3127

 الخبسع الثالثبء هـ37/3/2548 م33/22/3127 ) حغٍٍز الخخصص(

 بعذ الثبهن الخوٍس هـ21/3/2548 م21/22/3127
 بذاٌت إجبسة هنخصف الفصل الذراسً 

 )نهبٌت دوام الخوٍس(

 الخبسع األحذ هـ31/3/2548 م31/22/3127
اسخئنبف الذراست بعذ إجبسة هنخصف 

 الفصل الذراسً

 للطبلببث الونقطعبث اعبدة القٍذ الخبسع األحذ هـ31/3/2548 م31/22/3127

 العبشز السبج هـ5/4/2548 م4/23/3127 )الخذهت الذاحٍت(

 الثبنً عشز األحذ هـ23/4/2548 22/23/3127
 الشٌبرة لذراست بنظبماطلب 

 الثبلث عشز الخوٍس هـ34/4/2548 م33/23/3127

طبلببث السنت حخصٍص اخخٍبر رغببث  الحبدي عشز األحذ هـ6/4/2548 م5/23/3127

 الثبنً عشز السبج هـ28/4/2548 م21/23/3127 الخحضٍزٌت والسنت الخأسٍسٍت

 الخبهس عشز الثالثبء هـ6/5/2548 م4/2/3121
 االخخببراث النهبئٍت

 الثبهن عشز االثنٍن هـ36/5/2548 م 34/2/3121

 الخبسع عشز الخوٍس هـ38/5/2548 م37/2/3121
 إجبسة هنخصف العبم الذراسً

 )نهبٌت دوام الخوٍس(

  



 

 تقويم اإلجراءات األكادميية 
 هـ3417/3418العام الجامعي  

 

 

 الثانيلفصل الدراسي ا

 

  

 اإلجراء االسبىع اليىم التاريخ الهجري التاريخ الميالدي

 الذراست  حأجٍل  االحذ هـ4/5/2548 م2/2/3121

 الثبنً السبج هـ32/6/2548 م28/3/3121 )الخذهت الذاحٍت(

  الثالثبء هـ4/6/2548 م41/2/3121

 

 الحذف واإلضبفت 

 السبج هـ1/6/2548 م5/3/3121 )الخذهت الذاحٍت للطبلبت(

 بذاٌت الذراست للفصل الذراسً الثبنً ولألا األحذ هـ8/6/2548 م6/3/3121

 عن دراست الفصل الذراسً االعخذار  الثبلث االثنٍن هـ34/6/2548 م31/3/3121

 )الخذهت الذاحٍت(
 العبشز السبج هـ36/1/2548 م33/5/3121

 الثبلث األحذ هـ33/6/2548 م29/3/3121
 دراست هقزراالعخذار عن 

 العبشز الخوٍس هـ34/1/2548 م31/5/3121

 الثبهن األحذ هـ31/7/2548 م37/4/3121
 الخحىٌل الذاخلً )حغٍٍز الخخصص(

 الخبسع السبج هـ28/1/2548 م26/5/3121

 الثبهن االحذ هـ38/7/2548 م37/4/3121
 الخحىٌل هن خبرج الجبهعت

 الخبسع الخوٍس هـ27/1/2548 م24/5/3121

 بذاٌت اجبسة هنخصف الفصل الذراسً الثبنً بعذ الخبسع الخوٍس هـ3/1/2548 م41/4/3121

 اسخئنبف الذراست بعذ اجبسة هنخصف الفصل الذراسً  الخبسع األحذ هـ23/1/2548 م9/5/3121

  العبشز األحذ هـ29/1/2548 م27/5/3121

 للطبلببث الونقطعبث على إعبدة القٍذ الخقذٌن 

 الحبدي عشز السبج هـ4/8/2548 م39/5/3121 الذاحٍت( )عبز الخذهت

طبلببث السنت الخحضٍزٌت حخصٍص اخخٍبر رغببث  الحبدي عشز األحذ هـ37/1/2548 م34/5/3121

 الثبنً عشز السبج هـ9/8/2548 6/6/3121 والسنت الخأسٍسٍت

 الثبلث عشز األحذ هـ21/8/2548 م1/6/3121
 الشٌبرةالذراست بنظبم 

 الزابع عشز الخوٍس هـ29/8/2548 م28/6/3121

 الخبهس عشز الثالثبء هـ37/8/2548 م34/6/3121
 االخخببراث النهبئٍت للفصل الذراسً

 الثبهن عشز االثنٍن هـ21/9/2548 م23/7/3121

 اجبسة نهبٌت العبم الذراسً الثبهن عشز الخوٍس هـ31/9/2548 م26/7/3121



 

 تقويم اإلجراءات األكادميية 
 هـ3417/3418العام الجامعي  

 

 

 الصيفيلفصل ا

 

 

 اإلجراء االسبىع اليىم التاريخ الهجري الميالديالتاريخ 

 الخوٍس هـ6/21/2548 م39/7/3121
 الخسجٍل والحذف واإلضبفت للفصل الصٍفً )الخذهت الذاحٍت(

 السبج هـ1/21/2548 م2/1/3121

 بذاٌت الذراست للفصل الصٍفً األحذ هـ8/21/2548 م3/1/3121

 الزابع األحذ هـ39/21/2548 م3/1/3121
 أو عناالعخذار عن دراست الفصل الصٍفً 

 هقزر )عوبدة القبىل والخسجٍل(
 الخبهس الخوٍس هـ22/22/2548 م4/8/3121

طبلببث السنت  حخصٍصاخخٍبر رغببث  الزابع األحذ هـ39/21/2548 م34/1/3121

 الخبهس الخوٍس هـ22/22/2548 م4/8/3121 الخحضٍزٌت والسنت الخأسٍسٍت

 األحذ هـ38/22/2548 م31/8/3121
 االخخببراث النهبئٍت للفصل الصٍفً الثبهن

 الثالثبء هـ41/22/2548 م33/8/3121

 الخوٍس هـ3/23/2548 م35/8/3121
 اجبسة عٍذ االضحى الوببرك

 نهبٌت دوام ٌىم الخوٍس

 هـ2548/2549بذاٌت العبم الذراسً  األول األحذ هـ29/23/2548 م21/9/3121


