
 مريم تركستاني.د                 ال إله اال اهللا وسبحان اهللا واهللا أكبر والحمدهللا  ١٤٣٩-١٤٣٨ ثانياهللا تطمئن القلوب   التقويم الدراسي للفصل الدراسي ال اال بذكر

 الثاني  بداية الدراسة للفصل ٢١/١ – ٤/٥ األحد

 

  ٢٨/١ – ١١/٥ األحد 

 

  ٤/٢ – ١٨/٥  األحد

 

  ١١/٢-٢٥/٥ األحد

  ١٢/٢-٢٦/٥ االثنين  ٥/٢- ١٩/٥ االثنين  ٢٩/١ – ١٢/٥  االثنين  ٢٢/١- ٥/٥ االثنين

  ١٣/٢-٢٧/٥ الثالثاء  ٦/٢- ٢٠/٥ الثالثاء  ٣٠/١– ١٣/٥الثالثاء  ٢٣/١ –٦/٥ الثالثاء

  ١٤/٢-٢٨/٥األربعاء   ٧/٢ – ٢١/٥ألربعاء ا  ٣١/١– ١٤/٥ األربعاء  ٢٤/١ –٧/٥ األربعاء

  ١٥/٢-٢٩/٥ الخميس  ٨/٢- ٢٢/٥ الخميس  ١/٢–١٥/٥الخميس  ٢٥/١ –٨/٥ الخميس
 

 بداية فرتة التحويل بني األقسام والكليات ١٨/٢ –٢/٦ األحد

 

  ٢٥/٢– ٩/٦    األحد

 

  ٤/٣ –١٦/٦  األحد

 

  ١١/٣-٢٣/٦  األحد

  ١٢/٣ –٢٤/٦االثنين   ٥/٣ –١٧/٦ االثنين  ٢٦/٢- ١٠/٦   االثنين  ١٩/٢- ٣/٦ االثنين

  ١٣/٣–٢٥/٦  الثالثاء  ٦/٣ – ١٨/٦  الثالثاء  ٢٧/٢ – ١١/٦ الثالثاء  ٢٠/٢ –٤/٦ الثالثاء

  ١٤/٣ -٢٦/٦ األربعاء  ٧/٣ –١٩/٦ األربعاء  ٢٨/٢ – ١٢/٦ األربعاء  ٢١/٢ – ٥/٦األربعاء 

  �اية فرتة التحويل ١٥/٣ -٢٧/٦الخميس ) سنوي(اخر موعد لالعتذار  ٨/٣ –٢٠/٦الخميس   ١/٣ –١٣/٦ الخميس  ٢٢/٢–٦/٦ الخميس

  ١٨/٣ –١/٧ األحد

 

  ٢٥/٣ – ٨/٧ األحد

 

  ١/٤ – ١٥/٧ األحد

 

  ٨/٤ –٢٢/٧ األحد
  ٩/٤ –٢٣/٧ االثنين  ٢/٤ – ١٦/٧ االثنين  ٢٦/٣ – ٩/٧ االثنين  ١٩/٣-٢/٧ االثنين
  ١٠/٤ –٢٤/٧ الثالثاء  ٣/٤ – ١٧/٧ الثالثاء  ٢٧/٣ – ١٠/٧ الثالثاء  ٢٠/٣ –٣/٧ الثالثاء
  ١١/٤-٢٥/٧ األربعاء  ٤/٤ – ١٨/٧األربعاء   ٢٨/٣- ١١/٧  األربعاء  ٢١/٣ –٤/٧ األربعاء

  ١٢/٤- ٢٦/٧  الخميس ومقرراخرموعد لالعتذار عن فصل دراسي  ٥/٤ –١٩/٧الخميس   ٢٩/٣ –١٢/٧ الخميس  ٢٢/٣ -٥/٧ الخميس
 

  ١٥/٤– ٢٩/٧ األحد

 

  ٢٢/٤ – ٦/٨  األحد

 

 بدء اختبارات االعداد العام  ٢٩/٤ – ١٣/٨ األحد

 

 بدء االختبارات النهائية  ٦/٥ – ٢٠/٨ األحد
  ٧/٥ – ٢١/٨ االثنين  ٣٠/٤ – ١٤/٨ االثنين  ٢٣/٤ – ٧/٨ االثنين  ١٦/٤-٣٠/٧ االثنين
  ٨/٥- ٢٢/٨ الثالثاء   ١/٥ – ١٥/٨ الثالثاء  ٢٤/٤ – ٨/٨ الثالثاء  ١٧/٤ – ١/٨ الثالثاء
  ٩/٥ - ٢٣/٨ ءاألربعا  ٢/٥ – ١٦/٨  األربعاء  ٢٥/٤- ٨ /٩ األربعاء  ١٨/٤- ٢/٨ األربعاء

  ١٠/٥ – ٢٤/٨الخميس  ٣/٥ – ١٧/٨ الخميس  ٢٦/٤ – ١٠/٨الخميس   ١٩/٤–٣/٨الخميس 
 

 م٢٧/٨/٢٠١٨ -ه١٦/١٢/١٤٣٩: عودة أعضاء هيئة التدريس                                             م١/٦/٢٠١٨   -  هـ١٧/٩/١٤٣٩: بدء إجازة أعضاء هيئة التدريس      بداية التقدمي للتحويل من خارج اجلامعة ١٣/٥ – ٢٧/٨ األحد
 م٢/٩/٢٠١٨ -هـ٢٢/١٢/١٤٣٩: ه ١٤٣٩/١٤٤٠بداية الدراسة للفصل الدراسي األول                               هـ   ٢٨/١٠/١٤٣٩ : نهاية فترة التقديم للتحويل من خارج الجامعة     

                                    م٢٤/٦/٢٠١٨ - هـ١٠/١٠/١٤٣٩: بدء الدراسة  الفصل الصيفي      
  هـ١٣/١١/١٤٣٩: آخر موعد لالعتذار عن الفصل الصيفي وعن مقرر     

 م١٢/٨/٢٠١٨ - هـ١/١٢/١٤٣٩: للفصل الصيفي  بداية االختبارات النهائية     

  ١٤/٥ – ٢٨/٨ االثنين

 �اية االختبارات النهائية  ١٥/٥ –٢٩/٨ ءالثالثا

  ١٦/٥ – ١/٩  األربعاء

  ١٧/٥ – ٢/٩ الخميس

                                         

 


