
  ھـ* 1440-1439التقويم الدراسي للسنة الدراسية جامعة الملك سعود بن عبدالعزيز                                                            
  للعلوم الصحية                  
  عمادة القبول والتسجيل                  

 
 

 األسبوع
الفصل  من

  الدراسي
 اإلجراء التاريخ 

قبلأسبوع
السنة  بداية

 الدراسية

 للطالب األول الدراسي الفصل لمواد لكترونياإل لتسجيلا ذو الحجة 19 – 16
 الحالي الدراسي للفصل الدراسة تأجيل طلب على للتقديم يوم آخر  ذو الحجة 19الخميس 

 ولالفصل الدراسي األ
 الفصل نع اإلعتذار أو التأجيل بعد الحاليللفصل الدراسة استئنافطلبعلىللتقديماسبوعآخر  لحجةذو ا 26 -22 1األسبوع

السابق
 البرنامج التعريفي للطالب المستجدين  ذو الحجة 22األحد 

بداية الدراسة
 محرم 3 –ذو الحجة  229األسبوع 
 الكليات والتسجيل من قبلرفع أسماء الطالب المتغيبين عن الفصل الدراسي لعمادة القبول  محرم 10 – 36األسبوع 

 ھـ 1440محرم  13األحد  –اليوم الوطني السعودي  –إجازة رسمية 
 محرم 17 – 414األسبوع 
 محرم 24 – 520األسبوع 
 صفر 2 –محرم  627األسبوع 
 صفر 9 – 75األسبوع 
 صفر 16 – 12 8األسبوع

 صفر 23 – 919األسبوع 
 **الحالي للفصل الدراسة عن االعتذار طلبعلىللتقديمأسبوعآخر صفر 30 – 26 10األسبوع

 ربيع األول 7 – 113األسبوع 
 ربيع األول 14 – 1210األسبوع 
 ربيع األول 21 – 1317األسبوع 
 ربيع األول  28 – 1424األسبوع 
 ربيع اآلخر 6 – 152األسبوع 
االختبارات النھائية ربيع اآلخر 13 – 169األسبوع 
االختبارات النھائية ربيع اآلخر 20 – 1716األسبوع 

  آخر يوم للكليات لرفع طلب طي قيد الطالب المتغيبين  ربيع اآلخر 18الثالثاء 
 ھـ ) 1440ربيع اآلخر  27- 23إجازة منتصف العام الدراسي للطالب ( 

أسبوع قبل 
بداية الفصل 

الدراسي الثاني

 للطالباألول الدراسي الفصللموادلكترونياإللتسجيلا ربيع اآلخر 27 – 23
 ثانيال الدراسي للفصل الدراسة تأجيل طلب على للتقديم يوم آخر ربيع اآلخر 27الخميس 

  الفصل الدراسي الثاني
 الفصل نع اإلعتذار أو التأجيل بعد الحاليللفصل الدراسة استئنافطلبعلىللتقديماسبوعآخر جمادى األولى 4 –ربيع اآلخر  130األسبوع 

السابق
 البرنامج التعريفي للطالب المستجدين (المسار الثاني والماجستير ) ربيع اآلخر 30األحد 

بداية الدراسة
 قبول والتسجيلالآخر يوم للكليات لرفع قوائم الخريجين في نھاية الفصل الدراسي األول لعمادة  جمادى األولى 4الخميس 

 جمادى األولى 11 – 27األسبوع 
 آخر يوم الختبارات الدور الثاني  جمادى األولى 11الخميس 

 الكليات رفع أسماء الطالب المتغيبين عن الفصل الدراسي لعمادة القبول والتسجيل من قبل جمادى األولى 18 – 314األسبوع 
 جمادى األولى 25 – 421األسبوع 
 جمادى اآلخرة 2 –جمادى األولى  28 5األسبوع 
 جمادى اآلخرة 9 – 65األسبوع 
 جمادى اآلخرة 16 – 712األسبوع 
 جمادى اآلخرة 23 – 819األسبوع 
 جمادى اآلخرة 30 – 926األسبوع 
 **الحالي للفصل الدراسة عن االعتذار طلبعلىللتقديمأسبوعآخر رجب  7 – 103األسبوع 
 رجب 14 – 1110األسبوع 
 رجب 21 – 1217األسبوع 
 رجب 28 – 1324األسبوع 
 شعبان 6 – 142األسبوع 
 شعبان 13 – 159األسبوع 
االختبارات النھائية شعبان 20 – 1616األسبوع 



االختبارات النھائية شعبان 27 – 1723األسبوع 
 لرفع طلب طي قيد الطالب المتغيبينآخر يوم للكليات  شعبان 25الثالثاء 

  ھـ ) 1441محرم  1 –ھـ  1440شعبان  30إجازة نھاية العام الدراسي للطالب (
األول األسبوع 

بعد االختبارات
  رمضان 4 –شعبان  30

األسبوع الثاني 
 بعد االختبارات

 رمضان 11 – 7
 لقبول والتسجيلنھاية الفصل الدراسي األول لعمادة ا آخر يوم للكليات لرفع قوائم الخريجين في  رمضان 11الخميس 

األسبوع الثالث 
 بعد االختبارات

 رمضان 18 -14
 آخر يوم الختبارات الدور الثاني  رمضان 18

  ھـ ) 1441محرم  2( األحد  ھـ 1441 – 1440الدراسي بداية العام الدراسي للعام 
  الھجري التاريخ في يوم اختالف وكذلك الدراسي التقويم على ثانوية تغييرات تطرأ أن يحتمل *

 الدراسي الفصل في مقرر ألول النھائية اإلختبارات بداية قبل "البلوك" عن االعتذار طلب على التقديم ** يجب

 


