
 

 

 
  

 هـ  1437/1438للعام الدراسي  التقويم الجامعي
 

 :الفصل الدراسي األول
 

 ميالدي هجري اليوم الموضوع  
 م 09/2016/ 18 ه 17/12/1437 األحد بداية التهيئة والدراسة للفصل األول

 م 09/2016/ 22 ه 21/12/1437 اخلميس إجازة اليوم الوطين

 م 11/2016/ 10 ه 10/02/1438 هناية دوام اخلميس األول بداية إجازة منتصف الفصل الدراسي

 20/02/1438  األحد بداية الدراسة بعد إجازة منتصف الفصل األول
 ه

 م 11/2016/ 20

 م 12/2016/ 15 ه 16/03/1438 اخلميس وعن مقرر الفصل الدراسي لالعتذار عنآخر موعد 

 م 01/2017/ 08 ه 10/04/1438 األحد بداية اختبارات مواد اإلعداد العام 

 04/1438/ 14 اخلميس هناية اختبارات مواد اإلعداد العام
 ه

 م 12/01/2017

 م  15/01/2017 ه 17/04/1438 األحد بداية االختبارات النهائية
 م  26/01/2017 ه 28/04/1438 اخلميس هناية االختبارات النهائية

 م  26/01/2017 ه 28/04/1438 هناية دوام اخلميس بداية إجازة منتصف العام  
 
 

 الفصل الدراسي الثاني:
 

 ميالدي هجري اليوم الموضوع
 م  05/02/2017 ه 08/05/1438 األحد للفصل الثاين لدراسةالتهيئة وابداية 

 م  06/04/2017 ه 09/07/1438 اخلميس )نظام سنوي( وعن مقرر الدراسي العامن ع لالعتذارآخر موعد 

 07/1438/ 02 هناية دوام اخلميس منتصف الفصل الدراسي الثاينبداية إجازة 
 ه

 م  30/03/2017

 م  09/04/2017 ه 12/07/1438 األحد بداية الدراسة بعد إجازة منتصف الفصل الثاين

 م  04/05/2017 ه 08/08/1438 اخلميس وعن مقرر الفصل الدراسي لالعتذار عنآخر موعد 

 م  28/05/2017 ه 02/09/1438 األحد اإلعداد العامبداية اختبارات مواد 

 م  01/06/2017 ه 06/09/1438 اخلميس هناية اختبارات مواد اإلعداد العام

 م  04/06/2017 ه 09/09/1438 األحد بداية االختبارات النهائية

 م  15/06/2017 ه 20/09/1438 اخلميس هناية االختبارات النهائية

 م  15/06/2017 ه 20/09/1438 بنهاية دوام اخلميس  هيئة التدريسإجازة أعضاء بداية 

 م  10/09/2017 ه 19/12/1438 األحد  عودة أعضاء هيئة التدريس 

 م  10/09/2017 ه12/3814/ 19 األحد هـ 1438/1439بداية العام الدراسي 



 
 
 
 

 هـ  1437/1438للعام الدراسي  التقويم الجامعي
 

 الصيفي:الدراسي الفصل 

 

 ميالدي  هجري اليوم الموضوع
 10/1438/ 08 األحد للفصل الصيفي  الدراسةو  التهيئة بداية

 ه

02/07/2017  
 م

  07/08/2017 ه 15/11/1438 اإلثنني الصيفي وعن مقرر الفصل الدراسي عن لالعتذارآخر موعد 
 م

  22/08/2017 ه 30/11/1438 الثالثاء بداية االختبارات النهائية
 م

  24/08/2017 ه 02/12/1438 اخلميس هناية االختبارات النهائية
 م

  10/09/2017 ه 19/12/1438 األحد عودة أعضاء هيئة التدريس 
 م

 12/1438/ 19 األحد هـ 1438/1439بداية العام الدراسي 
 ه

10/09/2017  
 م

 
 

 

 


