
 

 إلجراءات األكادميية املقرتح ل تقويمال
 هـ1439/1440العام الجامعي 

 

 

 *التواريخ حسب تقويم أم القرى

 لفصل الدراسي األولا

 اإلجراء سبوعاأل اليوم * التاريخ اهلجري * التاريخ امليالدي
2018/ أغسطس /27 1439/ ذو الحجة /16   عضاء الهيئة التعليميةأ عودة  اإلثنين 

 الحذف واإلضافة  من األربعاء 1439/ ذو الحجة/ 11 2018/ أغسطس /22

 إلى السبت 1439/ ذو الحجة/ 14 2018/ أغسطس /25 )الخدمة الذاتية(

2018/ أغسطس /26 1439/ ذو الحجة /15   طلب تعديل الجدول إلكترونيا   من األحد 

2018/ أغسطس /29 )بديل النموذج الورقي(  إلى األربعاء 1439/ ذو الحجة /18 

 لفصللدراسة التأجيل طلب   من األحد 1439/ذو الحجة/  1 2018/أغسطس/  12

 األول الدراسي
 الثاني إلى الخميس 1440/محرم  3 2018/سبتمبر/  13 (للطالبة الخدمة الذاتيةمن خالل )

 األول  األحد 1439/ذو الحجة/  22 2018/سبتمبر/  2
بداية الدراسة للفصل الدراسي 

 األول

 جازة اليوم الوطنيإ الرابع  األحد 1440/محرم / 13 2018/سبتمبر/  23

 الثالث من األحد 1440/محرم  6 2018/سبتمبر/ 16
االعتذار عن دراسة الفصل 

 الخدمة الذاتيةمن خالل ) األول

 (للطالبة
  االعتذار عن دراسة مقرر

 العاشر إلى الخميس 1440/صفر/ 30 2018/نوفمبر / 8

التحويل من خارج التقديم على  الخامس من األحد 1440/محرم / 20 2018/ سبتمبر/30

بنت  األميرة نورة جامعة

 عبدالرحمن
2018/ أكتوبر/ 11  السادس إلى الخميس 1440/صفر/  2 

2018/ أكتوبر/ 7 طلب مدة استثنائية التقديم على  السادس من األحد 1440/محرم/  27 

 للمتجاوزات المدة النظامية
 (للطالبة الخدمة الذاتيةمن خالل )

2018/ أكتوبر/ 18  السابع إلى الخميس 1440/صفر / 9 

2018أكتوبر/  21  التحويل الداخلي الثامن من األحد 1440/صفر/  12 

2018/نوفمبر/  8 )تغيير التخصص(  العاشر إلى الخميس 1440/صفر/  30 

2018/ أكتوبر/ 21 عادة القيد إطلب على تقديم ال الثامن من األحد 1440/صفر/  12 

 للطالبات المنقطعات
 (للطالبة الخدمة الذاتيةمن خالل )

2018/ نوفمبر/ 1  التاسع إلى الخميس 1440/ صفر/ 23 

2018/نوفمبر/  4  اإلرشاد األكاديمي المبكر العاشر من األحد 1440/صفر/  26 
2018/ نوفمبر/ 15 )في الكليات(  الحادي عشر إلى الخميس 1440/ ربيع األول /7 

2018/ نوفمبر/ 11  تخصيصالاختيار رغبات  الحادي عشر من األحد 1440/ ربيع األول /3 

 الكليات: طالباتل

الصحية والتصاميم  التأسيسية 

 والفنون واللغات والمجتمع
2018/نوفمبر/  22  الثاني عشر إلى الخميس 1440/ ربيع األول /14 

2018 // ديسمبر9  عشر الخامس من األحد 1440 / ربيع الثاني/ 2 
 االختبارات النهائية

2018ديسمبر/  /25  السابع عشر إلى الثالثاء 1440/ ربيع الثاني/ 18 

2018/ ديسمبر/ 23  السابع عشر من األحد 1440/ربيع الثاني/  16 
 لدراسة بنظاماتقديم طلب 

2019/ يناير/ 10 للفصل الدراسي الثاني الزيارة  
/جمادى األولى/  4

1440 
 إلى الخميس

األول من 

 الفصل الثاني

2018/ديسمبر / 27  1440/ربيع الثاني/  20 

نهاية 

يوم دوام 

 الخميس

 إجازة منتصف العام الدراسي 

  


