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  عمادة القبول والتسجيل

 هـ3415/3416نهعاو اجلايعٌ  اجلايعٌانتقوٍى 
 

 هـ3415/3416نهعاو اجلايعٌ  األولانذساسٌ هفصم ن األكادميَت رجشاااثاإل
 

 انتاسٍخ املَالدً انتاسٍخ اهلجشً انَوو اإلرجشاا

 األولطراسرترترتل لت ارترترتا الطراسرترترت  ال تأرجَـــمتقرترترتطل ات رترترت    فرترترت  
 (ب إلن نتاخلطمل الذاتيل لتط ل ل )عن اريق  هرت5341/5341

 م2153/يونيو/24 هرت5341/رمض ن/2 األحط
 م2153/ربس تم/54 هرت5341/ذي القعط /53 الس ت

 األوللت ارترترترترترترتا الطراسرترترترترترترترت   احلــــــــزة واإل ــــــــا تفرترترترترترترت   
 اخلطمل الذاتيل لتط ل ل ب إلن نت()عن اريق  هرت5341/5341

 م2153/أغسطس / 3  هرت5341/ شوال / 3 االثنني
 م2153/ أغسطس / 51 هرت5341/ شوال / 53 األحط

 م2153/أغسطس/45 هرت5341/ذي القعط /1 األحط ت اا الطراس  األولل انذساستبطايل 
 م2153/س تمرب/24 هرت5341/ذي القعط /23 الثالث ء .انوطنٌإج ز  اليوم 

الطراسرت  األول  انفصـم عن دراسل االعتزاس تقطل ات   ف   
 (ب إلن نتاخلطمل الذاتيل لتط ل ل )عن اريق هرت 41/5341

 م2153/س تمرب/53 هرت5341/ذي القعط /54 األحط
 م2153/نوفمرب/22 هرت5341/حمرم/24 الس ت

ـــزاس تقرترترتطل ات رترترت  فرترترت    ـــشس عرترترتن دراسرترترتل االعت  ارترترتا يف ال يق
 هرت 5341/5341الطراس  األول 

 م2153/س تمرب/53 هرت5341/ ذي القعط /54 األحط
 م2153/نوفمرب/21 هرت5341/حمرم/22 اخلميس

 م2153/س تمرب/23 هرت5341/ذي احلجل/3 األحط (األحطعيط األضحى ادل  رك )بنه يل دوام  إرجاصةبطايل 
 م2153/أكتوبر/52 هرت5341/ذي احلجل/53 األحط استئن ف الطراسل بعط إج ز  عيط األضحى ادل  رك

 الطاخت  واخل رج  انتحوٍم التقطل عتى ف  
 م2153/نوفمرب/2 هرت5341/حمرم/4 األحط
 م2153/ نوفمرب /51 هرت5341/حمرم/52 االثنني

 لتط ل    ادلنقطع   انقَذ اعادةالتقطل عتى 
 م2153/ نوفمرب /55 هرت5341/حمرم/53 الثالث ء
 م2153/ نوفمرب /21 هرت5341/حمرم/22 اخلميس

من خ رج لتط ل     انضٍاسةالتقطل عتى اتب الطراسل بنظ م 
 أو إىل خ رج اجل معلاجل معل 

 م2153/ نوفمرب /55 هرت5341/حمرم/53 الثالث ء
 م2153/ نوفمرب /21 هرت5341/حمرم/22 اخلميس

 لتمس رين الع م والاح  نهتخصَصاختي ر الرغ    
 م2153/ نوفمرب /24 هرت5341/حمرم/41 األحط
 م2153/ديسمرب /55 هرت5341/ص ر/54 اخلميس

 م2153/ديسمرب/23 هرت5341/ربيع األول/1 األحط ال اا الطراس  األول  اختباسبطايل 
 م2151/ين ير/51 هرت5341/ ربيع األول/23 اخلميس  منتاف الع م هن يل دوام يوم اخلميس إرجاصةبطايل 
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 هـ3415/3416نهعاو اجلايعٌ  اجلايعٌانتقوٍى  عمادة القبول والتسجيل

 

 هـ3415/3416نهعاو اجلايعٌ  انثانٌهفصم انذساسٌ ن األكادميَت رجشاااثاإل
 

 انتاسٍخ املَالدً انتاسٍخ اهلجشً انَوو اإلرجشاا

 م2151/ين ير/  21 هرت5341/ربيع الث ين/ 1 األحط هرت5341/5341لت اا الطراس  الث ين انذساستبطايل 
طراسرترترتل لت ارترترتا الطراسرترترت  ال تأرجَـــمتقرترترتطل ات رترترت    فرترترت  

اخلطمرترترترترترتل الذاتيرترترترترترتل )عرترترترترترتن اريرترترترترترتق  هرترترترترترترت5341/5341 الثرترترترترترت ين
 (لتط ل ل ب إلن نت

 م2153/ديسمرب/53 هرت5341/ص ر/22 األحط

 م2151/فرباير/2 هرت5341/ربيع الث ين/53 الس ت

ــــزةفرترترترت    ــــا ت احل  الثرترترترت ينلت ارترترترتا الطراسرترترترت   واإل 
اخلطمرترترترتل الذاتيرترترترتل لتط ل رترترترترتل )عرترترترتن اريرترترترترتق  هرترترترترت5341/5341
  (ب إلن نت

 م2151/  ين ير /21 هرت5341/ربيع األول/24 الثالث ء

 م2151/ ين ير /23  هرت5341/ربيع الث ين /3 الس ت
 انفصـــم عرترترتن دراسرترترتل االعتـــزاس تقرترترتطل ات رترترت  فرترترت   

اخلطمرتل الذاتيرتل هرترت )عرتن اريرتق 41/5341 الثرت ينالطراس  
 (لتط ل ل ب إلن نت

 م2151/فرباير/3 هرت5341/ربيع الث ين/54 األحط

 م2151/أبريا/55 هرت5341/مج دى الث نيل/22 الس ت

ـــزاس تقرترترتطل ات رترترت  فرترترت    ـــشس عرترترتن دراسرترترتل االعت يف  يق
 هرت 5341/5341 اا الطراس  األول ال

 م2151/فرباير/3 هرت5341/ربيع الث ين/54 األحط
 م2151/أبريا/4 هرت5341/مج دى الث نيل/21 اخلميس

 الطاخت  واخل رج  انتحوٍمف   التقطل عتى 
 م2151/م رس/51 هرت5341/مج دى األوىل/23 األحط
 م2151/م رس/23 هرت5341/مج دى الث نيل/3 الثالث ء

)هن يل دوام يوم منتاف ال اا الث ين  إرجاصةبطايل 
 م2151/م رس/54 هرت5341/ مج دى األوىل/ 23 اخلميس اخلميس(

 م2151/م رس / 24 .ه5341/ مج دى الث نيل/  4 األحط بعطا إج ز  منتاف ال اا الث ين  انذساستبطايل 

 لتمس رين الع م والاح   نهتخصَصاختي ر الرغ    
 م2151/أبريا /3 .ه5341/ مج دى الث نيل/ 51 األحط
 م2151/أبريا /41 .ه5341/ رجب/ 55 اخلميس

 م2151/م يو/52 هرت5341/ رجب/  23 األحط ال اا الث ين  اختباساثبطايل 

هن يل الع م )لتط ل   (  هن يل دوام يوم  إرجاصةبطايل 
 م2151/يونيو/3 هرت5341/ شع  ن/  52 اخلميس .اخلميس
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  عمادة القبول والتسجيل

  هـ3415/3416هعاو اجلايعٌ ن اجلايعٌانتقوٍى 
 

  هـ3415/3416نهعاو اجلايعٌ  انصَفٌإرجشاااث انفصم انذساسٌ 

 

 انتاسٍخ املَالدً انتاسٍخ اهلجشً انَوو اإلرجشاا

 الاي  لت اا  واحلزة واإل ا ت انتسجَم ف  
اخلطمل الذاتيل لتط ل ل )عن اريق  هرت5341/5341
  (ب إلن نت

 م2151/يونيو/3 هرت5341/شع  ن/52 اخلميس

 م2151/يونيو/1 هرت5341/شع  ن/54 لس تا

 م2151/يونيو/2 هرت5341/شع  ن/21 األحط ه5341/5341بطايل الطراسل لت اا الاي   

ـــــزاسفرترترترترت    ـــــم عرترترترترتن دراسرترترترترتل االعت  الارترترترترتي   انفص
 (عم د  الق ول والتسجياهرت )عن اريق 41/5341

 م2151/يونيو/2 هرت5341/شع  ن/21 األحط
 م2151/يونيو/53 هرت5341/رمض ن/5 اخلميس

 لتمس رين الع م والاح  نهتخصَصاختي ر الرغ    
 م2151/يونيو/53 هرت5341/رمض ن/3 األحط
 م2151/يوليو/2 هرت5341/رمض ن/51 اخلميس

 م2151/يوليو/21 هرت5341/شوال/51 األحط ه5341/5341استئن ف الطراسل لت اا الاي   

 م2151/أغسطس/52 هرت5341/شوال/22 األربع ء االخت  را  النه ئيل لت اا الاي  بطايل 

 م2151/أغسطس/51 هرت5341/ذي القعط /5 األحط هن يل االخت  را  النه ئيل لت اا الاي  

 م2151/أغسطس/24 هرت5341ذي القعط / /3 األحط هرت 5342/  5341بطايل الع م الطراس  
 

 تقشٍش
 

 عذد أٍاو االرجاصة عذد أسابَع انذساست انفصم انذساسٌ
 يوم 23 )تشما أس بيع االخت  را ( 53 األول
 أي م 4 )تشما أس بيع االخت  را ( 53 الث ين
 - اخت  را أي م  4+  3 الاي  
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 عمادة القبول والتسجيل

 

 

 هـ3415/3416نهعاو اجلايعٌ  اجلايعٌانتقوٍى 

 نهكهَاثارجشاااث أخشى 

 انتاسٍخ املَالدً انتاسٍخ اهلجشً انَوو اإلرجشاا

ل اا ا نتَجت يشارجعت طهب عهي انتقذٍى ف  
)يقدم   هرت5341/5341وال اا الاي    الطراس  األول

 (بالكلية وكيلة شؤون الطالباتالطلب إلى 

 م2153/أغسطس/45 هرت5341/ذي القعط /1 األحط

 م2153/س تمرب/55 هرت5341/ذي القعط /51 اخلميس

 الطراس  لت اا األعزاس رواث اختباساثاخر يوم يف 
 م2153/س تمرب/53 هرت5341/ذي القعط / 24 اخلميس ه5341/5341 األول 

اخت  را   دسرجاث تعذٍم استالم ات    اخر يوم يف
 م2153/أكتوبر/24 هرت5341/ذي احلجل/ 24 اخلميس ه5341/5341 ذوا  األعذار لت اا الطراس  األول

إىل يف ال اا األول  )كا ادلقررا (  املنقطعاثارس ل 
 م2153/نوفمرب/22 هرت5341/ص ر/ 1 اخلميس .عم د  الق ول والتسجيا
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