تقويم اإلجراءاث األكادمييت

نهعبو انجبيعي 3419/3418هـ
الفصل الدراسي األول
اإلجراء

األسبوع

الفرتة

التاريخ اهلجري*

التاريخ امليالدي*

عىدة أعضبء انهيئت انخعهيًيت

-

األحذ

 /01رو الحجت  0341/هـ

 /01سبخوبش 7102/م

انحذف واإلضبفت
(هي خالل الخذهت الزاحُت للطالبت)

-

هي

األسبعاء

 /01رو الحجت 0341/هـ

 /6سبخوبش 7102/م

إلً

السبج

 /01رو الحجت  0341/هـ

 /1سبخوبش 7102/م

طهب حعذيم انجذول إنكخزونيب
(بذَل الٌوىرج الىسقٍ)

-

هي

األحذ

 /01رو الحجت  0341/هـ

 /01سبخوبش 7102/م

الً

الثالثاء

 /70رو الحجت  0341/هـ

 /07سبخوبش 7102/م

طهب حأجيم انذراست نهفصم انذراسي
(هي خالل الخذهت الزاحُت للطالبت)

الثاًٍ

هي

األحذ

 /01رو الحجت  0341/هـ

 /01سبخوبش 7102/م

إلً

السبج

 /01هحشم 0341/هـ

 /41سبخوبش 7102/م

بذايت انذراست

األول

-

األحذ

 /76رو الحجت 0341/هـ

 /02سبخوبش 7102/م

إجبسة انيىو انىطني

الثاًٍ

-

األحذ

 /3هحشم 0341/هـ

 /73سبخوبش 7102/م

االعخذار عن دراست انفصم انذراسي
(هي خالل الخذهت الزاحُت للطالبت)

الثالث
العاشش

هي
إلً

األحذ
السبج

 /00هحشم 0341/هـ
 /2سبُع األول 0341/هـ

 /0أكخىبش 7102/م
ً /71ىفوبش 7102/م

االعخذار عن دراست يقزر

الثالث
العاشش

هي
إلً

األحذ
الخوُس

 /00هحشم 0341/هـ
 /1سبُع األول 0341/هـ

 /0أكخىبش 7102/م
ً /74ىفوبش 7102/م

السادس

هي

األحذ

 /7صفش 0341/هـ

 /77أكخىبش 7102/م

السابع

إلً

الخوُس

 /04صفش 0341/هـ

ً /7ىفوبش 7102/م

الثاهي

هي

األحذ

 /06صفش 0341/هـ

ً /1ىفوبش7102/م

العاشش

إلً

الثالثاء

 / 4سبُع األول 0341/هـ

ً/70ىفوبش7102/م

الثاهي

هي

األحذ

 /06صفش 0341/هـ

ً / 1ىفوبش 7102/م

العاشش

إلً

الخوُس

 /1سبُع األول 0341/هـ

ً /74ىفوبش 7102/م

الثامن

من

األحذ

 /06صفش 0341/هـ

ً /1ىفوبش 7102/م

العاشر

إلى

الخوُس

 / 1سبُع األول 0341/هـ

ً /74ىفوبش 7102/م

الحادٌ عشش

هي

األحذ

 / 1سبُع األول 0341/هـ

ً /76ىفوبش 7102/م

الثاًٍ عشش

إلً

الخوُس

 /01سبُع األول 0341/هـ

 / 2دَسوبش 7102/م

الشابع عشش

هي

الثالثاء

 /0سبُع الثاًٍ 0341/هـ

 /01دَسوبش7102/م

السابع عشش

إلً

اإلثٌُي

 /70سبُع الثاًٍ 0341/هـ

ٌَ /1اَش 7101/م

هي

األحذ

 / 71سبُع الثاًٍ 0341/هـ

ٌَ /2اَش 7101/م

إلً

األسبعاء

/ 2جوادي األولً0341/هـ

ٌَ /73اَش 7101/م

-

بٌهاَت دوام َىم
الخوُس

 /73سبُع الثاًٍ 0341/هـ

ٌَ /00اَش 7101/م

طهب يذة اسخثنبئيت نهًخجبوساث انًذة
اننظبييت
انخقذيى عهى انخحىيم ين خبرج جبيعت
األييزة نىرة بنج عبذ انزحًن
انخحىيم انذاخهي
(حغُُش الخخصص)
انخقذيى عهى إعبدة انقيذ نهطبنببث انًنقطعبث
(هي خالل الخذهت الزاحُت للطالبت)

اخخيبر رغببث انخخصيص نطبنببث
انكهيبث:
الخأسُسُت الصحُت والخصاهُن والفٌىى
واللغاث والوجخوع
االخخببراث اننهبئيت
طهب انذراست بنظبو انشيبرة نهفصم
انذراسي انثبني

-

إجبسة ينخصف انعبو انذراسي

-
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*التواريخ حسب تقويم أم القرى

تقويم اإلجراءاث األكادمييت

نهعبو انجبيعي 3419/3418هـ
الفصل الدراسي الثاني
اإلجراء

األسبوع

اسخئنبف انذراست بعذ إجبسة ينخصف
انعبو انذراسي

األول

-

-

هي

األحذ

الثاًٍ
خالل إجاصة
هٌخصف العام

إلً
هي
إلً
هي
إلً
هي
إلً
هي
إلً
هي

الخوُس
األسبعاء
السبج
األحذ
اإلثٌُي
األحذ
السبج
األحذ
الخوُس
األحذ

 /07سجب 0341/هـ
 /1جوادي اِخشة0341/هـ

السابع

إلً

الخوُس

 /71جوادي اِخشة 0341/هـ

 /1هاسس 7101/م

الثاهي

هي

األحذ

 /74جوادي اِخشة 0341/هـ

 /00هاسس 7101/م

العاشش
الثاهي
العاشش
الثاهي

إلً
هي
إلً
هي

الخوُس
األحذ
الخوُس
األحذ

 /07سجب 0341/هـ

 /74جوادي اِخشة 0341/هـ

 /71هاسس 7101/م
 / 00هاسس 7101/م
 /71هاسس 7101/م
 /00هاسس 7101/م

العاشش

إلً

الخوُس

 /07سجب 0341/هـ

 /71هاسس 7101/م

الحادٌ عشش

هي

األحذ

 /01سجب  0341/هـ

 /0أبشَل 7101/م

الثاًٍ عشش

إلً

الخوُس

 /76سجب  0341/هـ

 /07أبشَل 7101/م

-

هي
إلً

األحذ
الخوُس

 /72شعباى 0341/هـ
 /06سهضاى  0341/هـ

 /04هاَى 7101/م
 / 40هاَى7101/م

-

-

األحذ

 /01شىال 0341/هـ

َ /73ىًُى7101/م

االخخببراث اننهبئيت

الخاهس عشش
السابع عشش

هي
إلً

بذايت إجبسة نهبيت انعبو انذراسي
نهطبنببث

-

-

 /71شعباى 0341/هـ

 /01هاَى 7101/م

بذايت إجبسة أعضبء انهيئت انخعهيًيت

-

-

 /06سهضاى 0341/هـ

 /40هاَى 7101/م

إجبسة عيذ انفطز انًببرك

-

-

 /74سهضاى 0341 /هـ

َ /2ىًُى 7101/م

عىدة أعضبء انهيئت انخعهيًيت

-

-

الثالثاء
الثالثاء
بٌهاَت دوام
َىم الثالثاء
بٌهاَت دوام
َىم الخوُس
بٌهاَت دوام
َىم الخوُس
اإلثٌُي

 /01شعباى 0341/هـ
 /71شعباى 0341/هـ

 /0هاَى7101/م
 /01هاَى 7101/

 /06رو الحجت 0341/هـ

 /72أغسطس 7101/م

بذايت انعبو انذراسي  3441/3419هـ

-

-

األحذ

/77رو الحجت0341/هـ

/7سبخوبش7101/م

طهب حأجيم انذراست نهفصم انذراسي
(هي خالل الخذهت الزاحُت للطالبت)
انحذف واإلضبفت
(هي خالل الخذهت الزاحُت للطالبت)
طهب حعذيم انجذول إنكخزونيب
(بذَل الٌوىرج الىسقٍ)
االعخذار عن دراست انفصم انذراسي
(هي خالل الخذهت الزاحُت للطالبت)
االعخذار عن دراست يقزر
طهب يذة اسخثنبئيت نهًخجبوساث انًذة
اننظبييت
(هي خالل الخذهت الزاحُت للطالبت)
انخقذيى عهى انخحىيم ين خبرج جبيعت
األييزة نىرة بنج عبذ انزحًن
انخحىيم انذاخهي
(حغُُش الخخصص)
انخقذيى عهى إعبدة انقيذ نهطبنببث
انًنقطعبث
(هي خالل الخذهت الزاحُت للطالبت)

اخخيبر رغببث انخخصيص نطبنببث
انكهيبث:
الخأسُسُت الصحُت والخصاهُن والفٌىى
واللغاث والوجخوع
طهب انذراست بنظبو انشيبرة نهفصم
األول نهعبو انجبيعي 3441/3419هـ
آخز يىعذ نقبىل طهببث انشيبرة
نهفصم انصيفي
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األول
الثالث
العاشش
الثالث
العاشش
السادس

التاريخ اهلجري*

التاريخ امليالدي*

الفرتة

األحذ

 /3جوادي األولً0341/هـ

ٌَ /70اَش 7101/م

/73سبُع الثاًٍ0341/هـ

ٌَ /00اَش 7101/م

 /01جوادي األولً 0341/هـ

 /0فبشاَش 7101/م
ٌَ /02اَش 7101/م
ٌَ /71اَش 7101/م
ٌَ /70اَش 7101/م
ٌَ /77اَش 7101/م
 /3فبشاَش 7101 /م
 /40هاسس 7101/م
 /3فبشاَش 7101/م
 /71هاسس 7101/م
 /71فبشاَش 7101/م

 /41سبُع الثاًٍ 0341/هـ
 /4جوادي األولً0341/هـ
 /3جوادي األولً0341/هـ
 /1جوادي األولً0341/هـ
 /01جوادي األولً0341/هـ

 /03سجب 0341/هـ
 /01جوادي األولً0341/هـ

 /74جوادي اِخشة 0341/هـ

 /07سجب 0341/هـ

*التواريخ حسب تقويم أم القرى

تقويم اإلجراءاث األكادمييت

نهعبو انجبيعي 3419/3418هـ
الفصل الدراسي الصيفي
اإلجراء

األسبوع

انحذف واإلضبفت
(هي خالل الخذهت الزاحُت للطالبت)

-

بذايت انذراست في انفصم انصيفي

األول

االعخذار عن دراست انفصم انصيفي
و االعخذار عن يقزر
(هي عوادة القبىل والخسجُل)

االخخببراث اننهبئيت

الفصل
الصُفٍ
القصُش
الفصل
الصُفٍ

التاريخ اهلجري*

التاريخ امليالدي*

هي

الخوُس

 /2شىال 0341/هـ

َ /70ىًُى  7101/م

إلً

السبج

 /1شىال 0341/هـ

َ /74ىًُى  7101/م

-

األحذ

 /01شىال 0341/هـ

َ /73ىًُى  7101/م

الثاًٍ

هي

األحذ

 /02شىال 0341/هـ

َ /0ىلُى  7101/م

الثالث

إلً

الخوُس

 /71شىال 0341/هـ

َ /07ىلُى  7101/م

الثاًٍ

هي

األحذ

 /02شىال 0341/هـ

َ /0ىلُى  7101/م

الشابع

إلً

الخوُس

 /6رو القعذة 0341/هـ

َ /01ىلُى  7101/م

هي

األسبعاء

 /07رو القعذة 0341/هـ

َ /71ىلُى  7101/م

إلً

الخوُس

 /04رو القعذة 0341/هـ

َ /76ىلُى  7101/م

هي

األحذ

 /0رو الحجت 0341/هـ

 /07أغسطس  7101/م

إلً

الثالثاء

 /4رو الحجت 0341/هـ

 /03أغسطس  7101 /م

بٌهاَت دوام َىم
األسبعاء

 /3رو الحجت 0341/هـ

 /01أغسطس  7101/م

الفصل
الصُفٍ
القصُش

الخاهس

الفصل
الصُفٍ

الثاهي

إجبسة عيذ األضحى انًببرك
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الثاهي

الفرتة

*التواريخ حسب تقويم أم القرى

