هـ3418/3417 التقويم األكاديمي للعام الجامعي
Academic Calendar for 2016/2017
First Semester : ) 20171 ( الفصل الدراسي األول
Event

Gregorian
Date

Day

Faculty Members Return from Vacation
First Day To Register Visiting Students from Another
University
First Day To Register Transfered Students from
Another University

14/08/2016

Sunday

First Day to Add and Drop Classes online
First Day to Postpone the Semester

14/09/2016

Wednesday

الحـــــــدث

التاريخ الهجري

اليــوم

عودة أعضاء هيئة التدريس
بداية إستقبال طلبات الزائر من خارج الجامعة
بداية استقبال طلبات التحويل من خارج الجامعة

هـ3417/33/33

األحـد

بداية فترة الحذف واإلضافة عن طريق البوابة االلكترونية
بداية استقبال طلبات التأجيل

 هـ3417/31/31

األربعاء

هـ3417/31/37

األحد

هـ3417/31/31

الثالثاء

First Day of Classes
Attendance-Taking
Last Day to Add and Drop Classes online
First Day to Add and Drop Classes in Colleges
Last Day to Apply for Re-Enrollment

18/09/2016

Sunday

بداية الدراســـــــــــة
بداية التحضير
نهاية فترة الحذف واإلضافة عن طريق البوابة االلكترونية
بداية فترة الحذف واإلضافة في الكليات
اخر موعد لطلب اعادة القيد للفصل األول

Last Day to Process Re-Enrollment Requests
Last Day To Register Visiting Students from Another
University
Last Day To Register Transfered Students from
Another University

20/09/2016

Tuesday

اخر موعد لمعالجة طلبات اعادة القيد
آخر موعد إلستقبال طلبات الزائر من خارج الجامعة
آخر موعد إلستقبال طلبات التحويل من خارج الجامعة

Last Day to Add and Drop Classes in Colleges
Last Day to Postpone the Semester

21/09/2016

Wednesday

نهاية فترة الحذف واإلضافة في الكليات
آخر موعد لطلب تأجيل دراسة الفصل الدراسي الحالي

هـ3417/31/12

األربعاء

National Day Break

22/09/2016

Thursday

إجازة اليوم الوطني

هـ3417/31/13

الخميس

First Day for Students to Withdraw From a Class

29/09/2016

Thursday

بداية استقبال طلبات االعتذار عن مقرر

هـ3417/31/18

الخميس

Thursday

آخر موعد لالعتذار عن االستمرار في دراسة مقرر معين
) ساعة31(االلتزام بـ

هـ3418/23/12

الخميس

بداية استقبال طلبات االعتذار عن الفصل الدراسي

 هـ3418/1/2

األحد

بداية إجازة منتصف الفصل الدراسي األول

 هـ3418/1/32

نهاية دوام
الخميس

بداية الدراسة بعد إجازة منتصف الفصل األول

 هـ3418/1/12

األحد

آخر موعد لالعتذار عن االستمرار في دراسة الفصل
الدراسي الحالي
تاريخ الرفع بالمنقطعين نهائياً عن الدراسة دون عذر معلوم
) 12371 ( بداية فترة طلب التحويل للفصل الثاني
بداية استقبال طلبات اعادة القيد للفصل الثاني
بداية استقبال طلبات الفرص االستثتائية

هـ3418/21/1

Last Day for Students to Withdraw From a Class
First Day for Students to Drop the Semester

27/10/2016
06/11/2016

First Day of Mid-Semester Break
10/11/2016
Classes Resume
Last Day for Students to Drop the Semester
Reporting No-Show Students with No Excuses
First Day to Apply for Transfer for next
semseter(20172)
First Day to Apply for Re-Enrollment Transfer for
next semseter
First Day for Applying for Probations' Extra Chances

20/11/2016

Sunday
End of
Thursday day
work
Sunday

01/12/2016

Thursday

First Day of Final Examinations(General Courses)
Last Day to Apply for Transfer

08/01/2017

Sunday

Last Day of Final Examinations (General Courses)

12/01/2017

Thursday

First Day of Final Examinations

15/01/2017

Sunday

Last Day of Final Examinations
First day of Mid-year Break

26/01/2017

Thursday

Official Graduation Date
Processing Transfer Results and Probations' Extra
Chances

30/01/2017

Monday

الخميس

بداية االختبارات النهائية للمواد العامة
)12371 ( نهاية فترة طلب التحويل للفصل الثاني

هـ3418/24/32

األحـد

نهاية االختبارات النهائية للمواد العامة

هـ3418/24/34

الخميس

هـ3418/24/37

األحـد

بداية االختبارات النهائية
نهاية االختبارات النهائية
بداية إجازة منتصف العام
تاريـخ التخـــرج الرسـمي
البت في طلبات التحويل والفرص االستثنائية

هـ3418/24/18

هـ3418/20/21

الخميس

اإلثنين

Second Semester : ) 20172 ( الفصل الدراسي الثاني
Event
First Day to Add and Drop Classes Online
Announcing Transfer Results
First Day to Postpone the semester
First Day To Register Visiting Students from
Another University
First Day of Classes
Last Day to Add and Drop Classes Online
Attendance-Taking

First Day to Add and Drop Classes in Colleges
Last Day to Apply for Re-Enrollment for Second
Semester

Gregorian
Date

Day

02/02/2017

Thursday

05/02/2017

Sunday

06/02/2017

Monday

الحـــــــدث
بداية فترة الحذف واإلضافة عن طريق البوابة االلكترونية
اعالن نتائج التحويل
بداية استقبال طلبات التأجيل
بداية إستقبال طلبات الزائر من خارج الجامعة
بداية الدراســـــــــــة
نهاية فترة الحذف واإلضافة عن طريق البوابة االلكترونية
بداية التحضير

بداية فترة الحذف واإلضافة في الكليات
اخر موعد لطلب اعادة القيد للفصل الثاني

التاريخ
الهجري

اليــوم

هـ3418/20/20

الخميس

هـ3418/20/28

األحـد

هـ3418/20/21

اإلثنين

هـ3418/20/31

الخميس

نهاية فترة الحذف واإلضافة في الكليات
آخر موعد لطلب تأجيل دراسة الفصل الدراسي الحالي
آخر موعد إلستقبال طلبات الزائر من خارج الجامعة

Last Day to Add and Drop Classes In College
Last Day to Postpone the Semester
Last Day To Register Visiting Students from
Another University

09/02/2017

First Day for Students to Withdraw from A class

19/02/2017

Thursday
بداية استقبال طلبات االعتذار عن مقرر

 هـ3418/20/11
األحد

Sunday
First Day of Mid-Semester Break

30/03/2017

End of
Thursday
Day work

Classes Resume
First Day to Drop the Semester

09/04/2017

Sunday

20/04/2017

Thursday

Last Day to Withdraw from a Class
Last day to Cencel Enrolment (Yearly System)
Last Day for Students to Drop the Semester
Reporting No-Show Students with No Excuses
First Day to Apply for Re-Enrollment for Summer
Semester
First Day for Applying for Probations' Extra
Chances

Thursday
27/04/2017

بداية إجازة منتصف الفصل الدراسي الثاني

هـ3418/27/21

نهاية دوام
يوم
الخميس

استئنـاف الدراســــــــة
بداية استقبال طلبات االعتذار عن الفصل الدراسي

هـ3418/27/31

األحـد

آخر موعد لالعتذار عن االستمرار في دراسة مقرر معين
) آخر موعد لالعتذار عن العام الدراسي ( نظام سنوي

هـ3418/27/11

الخميس

آخر موعد لالعتذار عن االستمرار في دراسة الفصل الدراسي
الحالي
تاريخ الرفع بالمنقطعين نهائياً عن الدراسة دون عذر معلوم
بداية استقبال طلبات اعادة القيد للفصل الصيفي
بداية استقبال طلبات الفرص االستثتائية

هـ3418/28/23

الخميس

First Day to Apply for Transfer for Summer
Semseter

30/04/2017

Sunday

) 12371 - هـ3418/3417 بداية فترة طلب التحويل ( للفصل الصيفي

هـ3418/28/24

األحـد

Last Day to Apply for Transfer
Last Day for Applying for Probations' Extra
Chances

18/05/2017

Thursday

) 12371 - هـ3418/3417 نهاية فترة طلب التحويل ( للفصل الصيفي

هـ3418/28/11

الخميس

First Day of Final Examinations (General Courses

28/05/2017

Sunday

بداية االختبارات النهائية للمواد العامة

هـ3418/21/21

األحـد

Last Day of Final Examinations (General Courses)

01/06/2017

Thursday

نهاية االختبارات النهائية للمواد العامة

هـ3418/21/22

الخميس

First Day of Final Examinations

04/06/2017

Sunday

بداية االختبارات النهائية

هـ3418/21/21

األحـد

Last Day of Final Examinations – First day of
Summer Break for Students

15/06/2017

Thursday

 بداية إجازة نهاية العام الدراسي للطالب- نهاية االختبارات النهائية

هـ3418/21/12

الخميس

Official Graduation date
Processing Transfer Requests
Announcing Transfer Results
Processing Probations' Extra Chances Requests

19/06/2017

Monday

تاريـخ التخـــرج الرسـمي
البت في طلبات التحويل
اعالن نتائج التحويل
البت في طلبات الفرص االضافية

هـ3418/21/14

االثنين

First day of Summer Break for Faculty

02/07/2017

sunday

بداية إجـازة أعضاء هيئة التدريس

هـ3418/32/28

األحد

Faculty Members Return from Vacation

10/09/2017

Sunday

عودة أعضاء هيئة التدريس

هـ3418/31/31

األحـد

نهاية استقبال طلبات الفرص االستثتائية

بداية الدراســـــــــــة

First day of Classes

الفصل الصيفي ( Summer Semester : ) 20173
اليــوم

التاريخ
الهجري

الخميس

3418/32/20هـ

األحـد

3418/32/28هـ

الحـــــــدث

Day

Gregorian
Date

Thursday

29/06/2016

Sunday

02/07/2017

3418/32/32هـ

نهاية فترة الحذف واإلضافة في الكليات
آخر موعد إلستقبال طلبات الزائر للفصل الصيفي
( )12371من خارج الجامعة

Tuesday

04/07/2017

3418/33/33هـ

آخر موعد لالعتذار عن دراسة الفصل الدراسي أو دراسة
مقرر معين
بداية استقبال طلبات اعادة القيد للفصل األول ()12383

Thursday

03/08/2017

األحد

3418/33/18هـ

بداية االختبارات النهائية

Sunday

20/08/2017

First Day of Final Examinations

األربعاء

3418/31/23هـ

نهاية االختبارات النهائية

Wednesday

23/08/2017

Last Day of Final Examinations

الخميس

3418/31/21هـ

تاريـخ التخـــرج الرسـمي

Sunday

24/08/2017

Official Graduation Date

الثالثاء

الخميس

بداية فترة الحذف واإلضافة عن طريق البوابة
بداية الدراســـــــــــة
بداية التحضير
نهاية فترة الحذف واالضافة عن طريق الويب
بداية فترة الحذف واإلضافة في الكليات

Event

First Day to Add and Drop Classes Online
First day of Classes
Attendance-Taking
Last Day to Add and Drop Classes Online
First Day to Add and Drop Classes in Colleges
Last Day to Add and Drop Classes in Colleges
Lat Day to Register Summer Visiting Students

Last Day to Drop the Semester or to Withdraw from a
Class
First Day for Applying for Re-enrolment enrolment for
Next Semester

