
 
 

 هـ 1438 –  1437 التـقــــــــــــويم الـــــــدراســــــــــــــــي

  هـ 1437 جمادى اآلخرةعـــمادة القبول و التسجيل ، 

 

 

 

 

 العــــزيز جـامـــعـة المـــلك ســعــــود بن عـبد

 للـعلـــــوم الصـحــــية 

 يلــسجـول و التـــبـادة القـــعم
 

 التـقــــــــــــويم الـــــــدراســــــــــــــــي

 1 هـ 8143 – 7143للسنة الدراسية 

األسبوع من الفصل 

 الدراسي
 اإلجـــــــــــراء التاريخ

 قبل بداية السنة أسبوع 
 الدراسية

 آخر يوم للتقديم على طلب تأجيل الدراسة للفصل الدراسي الحالي ذو الحجة 4ثنين األ

 خر يوم للتسجيل االلكتروني لمواد الفصل الدراسي األول للطالبآ

 الدراســـــــــي األولالفــــصــــل 

 آخر اسبوع للتقديم على طلب استئناف الدراسة للفصل الحالي بعد التأجيل أو اإلعتذار عن الفصل السابق هـ20/12/1437 – 17 1 األسبوع

 عودة أعضاء هيئة التدريس بعد اإلجازة الصيفية 17/12األحد 

 البرنامج التعريفي للطالب المستجدين

 الدراسةبداية 

 هـ 1437/  12/  21 الخميساليوم الوطني السعودي:  –إجـــــــــازة رســـــــمية 

 سبوع لتعديل الجداول الدراسيةآخر أ هـ28/12/1437-24 2األسبوع 

 هـ1438
 3األسبوع 

 

 هـ5/1/1438 – 1
 

  هـ12/1/1438 – 8 4 األسبوع

  هـ19/1/1438-15 5األسبوع 

 رفع أسماء الطالب المتغيبين عن الفصل الدراسي لعمادة القبول و التسجيل من قبل الكليات هـ/15/11438األحد 

  هـ26/1/1438 – 22 6األسبوع 

  هـ3/2/1438 – 29/1 7األسبوع 

  هـ10/2/1438 – 6 8األسبوع 

 هـ( 2/1438/  19-13 للطالب: ) األول إجازة منتصف العام الدراسي

  هـ24/2/1438 – 20 9األسبوع  

  هـ2/3/1438 – 27/2 10األسبوع 

 2آخر أسبوع للتقديم على طلب االعتذار عن الدراسة للفصل الحالي  هـ9/3/1438 – 5 11األسبوع 

  هـ16/3/1438 – 12 12األسبوع 

  ه23/3/1438 – 19 13األسبوع 

مكتملة من الفصل السابق الى عمادة الغير لمقررات ل (IC)آخر أسبوع لرفع الكليات طلب تغيير تقدير  هـ30/3/1438 – 26 14األسبوع 

 القبول و التسجيل

  هـ7/4/1438 – 3 15األسبوع 

 3ة نسحاب من الجامعلإللفصل الحالي في اآخر أسبوع للطالب المنتظمين في الدراسة  ـه14/4/1438 – 10  16األسبوع 

 4 (DS)و  (DN)تقديرات  و إدخالإذن دخول ليوم واحد للكليات على نظام معلومات الطالب  12/4الثالثاء 

بعد كل إختبارإلدخال ثالثة أيام مدة لعلى نظام المعلومات  للكليات إذن دخول – اإلختبارات النهائية هـ21/4/1438 – 17 17األسبوع 

 5 الدرجات

 هـ28/4/1438 – 24 18 األسبوع

 

إذن دخول للكليات على نظام المعلومات لمدة ثالثة أيام بعد كل إختبارإلدخال  – النهائيةاإلختبارات 

 5الدرجات 

 طي قيد الطالب المتغيبين  طلبلرفع للكليات خر يوم آ الثالثاء 4/26

 هـ( 1438/ 5/ 7 – 1إجـــــــــازة منتصف العــــــــــام الدراسي للطـــالب )

اسبوع قبل بداية 

 الدراسي الثانيالفصل 

 الثانيآخر يوم لتقديم طلب تأجيل الدراسة للفصل الدراسي  4/5األربعاء 

 

 الفصل الدراسي الثاني

 سبوع للتقديم على طلب استئناف الدراسة للفصل الحالي بعد التأجيل أو اإلعتذار عن الفصل السابقآخر أ هـ12/5/1438 – 8 1 األسبوع



 
 

 هـ 1438 –  1437 التـقــــــــــــويم الـــــــدراســــــــــــــــي

  هـ 1437 جمادى اآلخرةعـــمادة القبول و التسجيل ، 

 

 

  البرنامج التعريفي للطالب الملتحقين بالمسار الثاني و برامج الماجستير 8/5األحد 

 الدراسة بداية

 آخر اسبوع للتعديل على الجداول الدراسية هـ19/5/1438 – 15  2األسبوع 

ثالثة أيام بعد كل إذن دخول للكليات على نظام المعلومات لمدة   -الثاني  الدور إلختبارات يوم آخر 5/  19الخميس 

 إختبارإلدخال الدرجات

  هـ26/5/1438 – 22  3األسبوع 

من  هـ  1438-1437األول من العام الدراسي   الفصل نهاية في المتخرجين قوائم الطالب لرفع يوم آخر 5/  23اإلثنين 

 والتسجيل القبول عمادة قبل الكليات إلى

   هـ3/6/1438 – 29/5  4 األسبوع

  هـ10/6/1438 – 6 5 األسبوع

 رفع أسماء الطالب المتغيبين عن الفصل الدراسي لعمادة القبول و التسجيل من قبل الكليات 6/6األحد 

  هـ17/6/1438 – 13  6األسبوع 

  هـ24/6/1438 – 20  7األسبوع 

  هـ2/7/1438 – 27/6   8األسبوع 

 هـ( 1438/  7/  11 –5) إجـــــــــازة منتصف الفصـــل الثانــي للطـــالب

9األسبوع    هـ16/7/1438 – 12 

 لكليات لطالب القبول الموحد على اعريفي تبرنامج  هـ23/7/1438 – 19  10األسبوع 

   2الحالي  للفصل الدراسة عن االعتذار طلب على للتقديم أسبوع آخر هـ1/8/1438 – 267/  11األسبوع 

  هـ8/8/1438 – 4  21األسبوع 

31األسبوع   للتقديم على الكليات  القبول الموحدفتح البوابة االلكترونية لطالب  هـ15/8/1438 – 11 

41األسبوع    هـ22/8/1438 – 18 

51األسبوع  مكتملة من الفصل السابق الى عمادة الغير للمقررات  (IC)آخر أسبوع لرفع الكليات طلب تغيير تقدير  هـ29/8/1438 – 25 

 التسجيلالقبول و 

61األسبوع   3 لفصل الحالي لإلنسحاب من الجامعةفي اآخر أسبوع للطالب المنتظمين في الدراسة  هـ6/9/1438 – 2 

 4 (DS)و  (DN)إذن دخول ليوم واحد للكليات على نظام معلومات الطالب و إدخال تقديرات  4/9الثالثاء 

17األسبوع  إذن دخول للكليات على نظام المعلومات لمدة ثالثة أيام بعد كل إختبارإلدخال  – اإلختبارات النهائية هـ13/9/1438 – 9 

 5 الدرجات
18األسبوع  إذن دخول للكليات على نظام المعلومات لمدة ثالثة أيام بعد كل إختبارإلدخال  – اإلختبارات النهائية هـ20/9/1438 – 16 

 5 الدرجات
 هـ( 1438/  12/  14 – 9/  23) للطـــالبنهايـــــة العـــام الدراســــي إجـــــــــازة 

 األسبوع األول 

 إلختباراتبعد ا
 بداية إجازة عيد افطر هـ27/9/1438 – 23

 ص( 12:00على الكليات في منتصف الليل ) لتقديم طالب القبول الموحدإغالق البوابة االلكترونية  25/9 الثالثاء

األسبوع الثاني بعد 

 اإلختبارات
 إجازة عيد الفطر هـ5/10/1438 – 1/10

األسبوع الثالث بعد 

 إلختباراتا
  هـ12/10/1438 – 8

األسبوع الرابع بعد 

 إلختباراتا
  هـ10/1438/ 19 -15  

 هـ  8143-7143العام الدراسي  الثاني من  الفصل نهاية في المتخرجين قوائم الطالب لرفع يوم خرآ  هـ/17/101483 الثالثاء

والتسجيل القبول عمادة من قبل الكليات إلى  
إذن دخول للكليات على نظام المعلومات لمدة ثالثة أيام بعد كل   - آخر يوم إلختبارات الدور الثاني هـ/19/101483الخميس 

 إختبارإلدخال الدرجات 

 هـ( 1438/  12/  19هـ ) 1439 – 1438بدايـــــــة العـــــــام الدراســـــــي 

 يحتمل أن تطرأ تغييرات ثانوية على التقويم الدراسي وكذلك اختالف يوم في التاريخ الهجري -1

 بداية اإلختبارات النهائية ألول مقرر في الفصل الدراسييجب التقديم على طلب االعتذار عن "البلوك" قبل  -2

 بعده ثالثة أياماإلنسحاب من الجامعة في يوم االختبار النهائي أو خالل اليسمح للطالب المنتظم في نظام البلوكات  -3

 لنسبة للبرامج التي تطبق نظام البلوكاتاثالثة أيام قبل اإلختبار النهائي ألي بلوك ب -4

 يطبق كذلك على االختبارات النهائية للبوكات خالل الفصل الدراسي -5

 


