
 *هـ 1442يم الدراسي للسنة الدراسية  لتقواجامعة الملك سعود بن عبدالعزيز                                                            

 للعلوم الصحية                  

 عمادة القبول والتسجيل                  

 
 

 األسبوع

الفصل  من

 الدراسي

 اإلجراء التاريخ

 ولالدراسي األالفصل 
 1441شوال  29األحد  

 **جيل الفصل الدراسي السابقنياً  الستئناف الدراسة بعد حذف أو تأبدء التقديم إلكترو

 بدء التقديم إلكترونياً لتأجيل الدراسة للفصل الدراسي األول

 

  1442محرم  15-11 1األسبوع 

 بداية الدراسة محرم  11األحد 

ً آ محرم 12االثنين  الستئناف الدراسة بعد حذف أو تأجيل الفصل الدراسي  خر يوم للطالب للتقديم إلكترونيا
 **السابق

 آخر يوم للطالب للتقديم إلكترونياً لتأجيل الدراسة للفصل الدراسي األول محرم 15الخميس 

 الكلياترفع أسماء الطالب المتغيبين عن الفصل الدراسي لعمادة القبول والتسجيل من قبل 
 إليقاف المكافأة

  محرم 22-18 2األسبوع 

  محرم 29-25 3األسبوع 

)حذف الفصل الدراسي  لالعتذار عن الدراسة للفصل الحالي إللكترونيةبدء استقبال الطلبات ا محرم 25األحد 
 ***األول( 

  صفر 7-3 4األسبوع 

 هـ 1442 صفر 6 ربعاءاأل –اليوم الوطني السعودي  –إجازة رسمية 

  صفر 14-10 5األسبوع 

  صفر 21-17 6األسبوع 

  صفر 28-24 7األسبوع 

  ربيع األول 5-1 8األسبوع 

  ربيع األول 12-8 9األسبوع 

  ربيع األول 19-15 10األسبوع 

  ربيع األول  26-22 11األسبوع 

)حذف الفصل الدراسي  الحالي للفصل الدراسة عن االعتذار طلب على للتقديم يوم آخر ربيع األول 26الخميس 
 ***األول( 

  ربيع الثاني 4 – ربيع األول 29 12األسبوع 

  ربيع الثاني 11-7 13األسبوع 

  ربيع الثاني  18-14 14األسبوع 

 آخر يوم لتقديم طلب االنسحاب إلكترونياً في الفصل الدراسي األول ربيع الثاني 18الخميس 

  ربيع الثاني 25-21 15األسبوع 

 بدء التقديم إلكترونياً لتأجيل الدراسة للفصل الدراسي الثاني ربيع الثاني 21األحد 

  جمادى األولى 2 – ربيع الثاني 28 16األسبوع 

 االختبارات النهائية جمادى األولى 9-5 17األسبوع 

 االختبارات النهائية جمادى األولى 16-12 18األسبوع 

 آخر يوم للكليات لرفع طلب طي قيد الطالب المتغيبين جمادى األولى 14الثالثاء 

 هـ (1442جمادى اآلخرة  1 –  جمادى األولى 19إجازة منتصف العام الدراسي للطالب ) 

قبل  ينأسبوع

بداية الفصل 

 الدراسي الثاني

  جمادى األولى 19-24

 **إلكترونياً  الستئناف الدراسة بعد حذف أو تأجيل الفصل الدراسي السابقبدء التقديم  جمادى األولى 19األحد 

 الدرجات بنظام المعلومات الطالبي رصدآخر يوم للكليات ل جمادى األولى 21ء الثالثا

أسبوع قبل 

بداية الفصل 

 الدراسي الثاني

  جمادى األولى 21 – 17

ً االنسحاستئناف استقبال طلبات  جمادى األولى 17األحد   اب إلكترونيا

 الفصل الدراسي الثاني

  جمادى اآلخرة 9-4 1األسبوع 

 بداية الدراسة جمادى اآلخرة 4األحد 



آخر يوم للطالب للتقديم إلكترونياً الستئناف الدراسة بعد حذف أو تأجيل الفصل الدراسي  جمادى اآلخرة 5االثنين 
 **السابق

 الخريجين في نهاية الفصل الدراسي األول لعمادة القبول والتسجيلآخر يوم للكليات لرفع قوائم 

 ثانيآخر يوم للطالب للتقديم إلكترونياً لتأجيل الدراسة للفصل الدراسي ال جمادى اآلخرة 9الخميس 

 رفع أسماء الطالب المتغيبين عن الفصل الدراسي لعمادة القبول والتسجيل من قبل الكليات
 إليقاف المكافأة

  جمادى اآلخرة 15-11 2األسبوع 

 آخر يوم الختبارات الدور الثاني جمادى اآلخرة 15الخميس 

  جمادى اآلخرة 22-18 3األسبوع 

)حذف الفصل الدراسي  لالعتذار عن الدراسة للفصل الحالي إللكترونيةبدء استقبال الطلبات ا جمادى اآلخرة 18األحد 
 ***الثاني( 

  جمادى اآلخرة 29-25 4األسبوع 

  رجب 6-2 5األسبوع 

  رجب 13-9 6األسبوع 

  رجب 20-16 7األسبوع 

  رجب 27-23 8األسبوع 

  شعبان 5-1 9األسبوع 

  شعبان 12-8 10األسبوع 

)حذف الفصل الدراسي  الحالي للفصل الدراسة عن االعتذار طلب على للتقديم أسبوع آخر شعبان 19-15 11األسبوع 
 ***الثاني( 

  شعبان 26-22 12األسبوع 

  رمضان 3 – شعبان 29 13األسبوع 

  رمضان 10 – 6 14األسبوع 

 ثانيآخر يوم لتقديم طلب االنسحاب إلكترونياً في الفصل الدراسي ال رمضان 10الخميس 

  رمضان 17-13 15األسبوع 

 هـ (1442 شوال 5 –رمضان  20)  عيد الفطر المباركإجازة 

  شوال 8-6 16األسبوع 

 استئناف الدراسة بعد إجازة عيد الفطر المبارك شوال 6الثالثاء  

 االختبارات النهائية شوال 15-11 17األسبوع 

 االختبارات النهائية شوال 22-18 18األسبوع 

 آخر يوم للكليات لرفع طلب طي قيد الطالب المتغيبين شوال 20الثالثاء 

 هـ ( 1443محرم 18 –هـ  1442 والش 25للطالب )إجازة نهاية العام الدراسي 

األسبوع األول 

 بعد االختبارات
  شوال 25-29

 الدرجات بنظام المعلومات الطالبي يوم للكليات لرصدآخر  شوال 27ثالثاء ال

األسبوع الثاني 

 بعد االختبارات
  ذو القعدة 3-7

ً اب استئناف استقبال طلبات االنسح ذو القعدة 4االثنين   إلكترونيا

 آخر يوم للكليات لرفع قوائم الخريجين في نهاية الفصل الدراسي األول لعمادة القبول والتسجيل

األسبوع الثالث 

 بعد االختبارات
  ذو القعدة 10-14

 آخر يوم الختبارات الدور الثاني ذو القعدة 14الخميس 

 هـ ( 1443محرم  21) األحد  هـ 1443الدراسي بداية العام الدراسي للعام 
 الهجري التاريخ في يوم اختالف وكذلك الدراسي التقويم على ثانوي تغير طرأقد ي *

يتم تنشيط حالةيجب على جميع الطلبة المؤجلين والمعتذرين عن فصل دراسي والمتوقع استئنافهم للدراسة في الدراسي التالي تقديم طلب استئناف الدراسة ل**                   

واستئناف صرف المكافأة.في النظام الطالب                   

 قبل بداية االختبارات النهائية ألول مقرر في الفصل الدراسي : يجب تقديم الطلباالعتذار عن الفصل الدراسي لنظام المقررات المدمجة "البلوك"في حالة *** 

  "البلوك"المقرر المدمجاختبار نهائي من اختبارات  أي بداية قبليجب تقديم الطلب  : "البلوك" عن المقرر المدمج االعتذار في حالة -                

 

 


