
 

 جامعة المجمعة    

 عمادة القبول والتسجيل

 1صفحة  هـ1440/1441للعام الدراسي التقويم الجامعي       عمادة القبول والتسجيل       جامعة المجمعة                             

 

  هـ1440/1441 الجامعي لعامل الأكاديميالتقويم 

 (411الفصل األول )

 المناسبة التاريخ اليوم م

1 

 هـ1440/1441للعام الجامعي  عودة أعضاء هيئة التدريس 18/8/2019 17/12/1440 األحد

 25/8/2019 24/12/1440 األحد
 بوابة النظام األكاديمي ( عبر411بداية التسجيل والحذف واإلضافة للفصل الدراسي األول )

 عبر بوابة النظام األكاديمي (411) األولبداية التقديم لتأجيل الفصل الدراسي 

 بداية الدراسة 1/9/2019 02/1/1441 األحد 2

 2/9/2019 3/1/1441 االثنين 3
 لاألو لفصل الدراسيل آخر موعد إلجراء معادلة المقررات للطالب المحولين والزائرين

(411) 

 2/9/2019 3/1/1441 االثنين 4
آخر موعد إلعادة قيد الطالب من خالل مجلس الكلية واللجنة الدائمة للشؤون الطالبية على 

 (411الفصل الدراسي األول )

 3/9/2019 4/1/1441 الثالثاء 5
آخر موعد للحذف واإلضافة وتعديل الجداول الدراسية من خالل الكليات وبوابة النظام 

 ي للجامعة.األكاديم

 (411آخر موعد لتأجيل الفصل الدراسي األول ) 5/9/2019 06/1/1441 الخميس 6

 إجازة اليوم الوطني 23/9/2019 24/1/1441 اإلثنين 7

 21/11/2019 24/3/1441 الخميس 8
 (411) األول لفصل الدراسيل آخر موعد لالعتذار )االنسحاب( من مقرر

 (412)ر داخل وخارج الجامعة للفصل الدراسي بداية استقبال طلبات الزائ

 28/11/2019 1/4/1441 الخميس 9
 (411آخر موعد لالعتذار عن الفصل الدراسي األول )

 (411) األول لفصل الدراسيل آخر موعد لالنسحاب من الجامعة بعذر

 (411) األول لدراسيلفصل ال بداية اختبارات المقررات اإللكترونية 8/12/2019 11/4/1441 األحد 10

 (411) األول لفصل الدراسيل بداية اختبارات مقررات اإلعداد العام 15/12/2019 18/4/1441 األحد 11

 (411) األول لفصل الدراسيل بداية االختبارات النهائية 22/12/2019 25/4/1441 األحد 12

 2/1/2020 7/5/1441 الخميس 12
 (411) األول الدراسيلفصل ل نهاية االختبارات النهائية

 بداية إجازة منتصف العام للطالب والطالبات مع نهاية دوام هذا اليوم.

13 

 
 حساب المعدل التراكمي 6/1/2020 11/5/1441 االثنين

 (412) الثانيبداية التقديم للتحويل من داخل وخارج الجامعة للفصل  7/1/2020 12/5/1441 الثالثاء 14

 (412آخر موعد لتخصيص طالب السنة التحضيرية والكليات للفصل ) 9/1/2020 14/5/1441 الخميس 15

 12/1/2020 17/5/1441 االحد 16
 (412أخر موعد الستقبال طلبات التحويل من داخل وخارج الجامعة للفصل )

 (411اليوم الرسمي للتخرج للفصل الدراسي األول )



 

 جامعة المجمعة    

 عمادة القبول والتسجيل

 2صفحة  هـ1440/1441للعام الدراسي التقويم الجامعي       عمادة القبول والتسجيل       جامعة المجمعة                             

 

  هـ1440/1441التقويم الأكاديمي للعام الجامعي 

 (412) الثانيالفصل 

 المناسبة التاريخ اليوم م

 12/1/2020 17/5/1441 االحد  .1
 ( عبر بوابة النظام األكاديمي412بداية التسجيل والحذف واإلضافة للفصل الدراسي الثاني )

 عبر بوابة النظام األكاديمي (412)بداية التقديم لتأجيل الفصل الدراسي الثاني 

آخر موعد إلعادة قيد الطالب من خالل مجلس الكلية واللجنة الدائمة للشؤون الطالبية  8/1/2020 13/5/1441 االربعاء  .2

 (412للفصل الدراسي الثاني )

 19/1/2020 24/5/1441 االحد  .3
 بداية الدراسة 

 ( 412نهاية فترة استقبال طلبات الزائر داخل وخارج الجامعة للفصل الدراسي )

 آخر موعد إلجراء معادلة المقررات للطالب المحولين والزائرين 20/1/2020 25/5/1441 االثنين  .4

آخر موعد للحذف واإلضافة وتعديل الجداول الدراسية من خالل بوابة النظام األكاديمي  21/1/2020 26/5/1441 الثالثاء  .5

 للجامعة.

 (412لثاني )آخر موعد لتأجيل الفصل الدراسي ا 23/1/2020 28/5/1441 الخميس  .6

 (412) الثاني لفصل الدراسيل آخر موعد لالعتذار )االنسحاب( من مقرر 2/4/2020 9/8/1441 الخميس  .7

 9/4/2020 16/8/1441 الخميس  .8

 )نظام سنوي( هـ1440/1441 آخر موعد لالعتذار عن العام الدراسي

 (412) الثاني آخر موعد لالعتذار عن الفصل الدراسي

 (412) الثاني لفصل الدراسيل آخر موعد لالنسحاب من الجامعة بعذر

 (412) الثاني لفصل الدراسيل بداية اختبارات المقررات اإللكترونية 19/4/2020 26/8/1441 األحد  .9

 26/4/2020 3/9/1441 األحد  .10
 (412) الثاني لفصل الدراسيل بداية اختبارات مقررات اإلعداد العام

 (413قبال طلبات الزائر داخل وخارج الجامعة للفصل الدراسي )بداية است

 (412) الثاني لفصل الدراسيل بداية االختبارات النهائية 3/5/2020 10/9/1441 األحد  .11

 إجازة نهاية العام مع نهاية دوام هذا اليوم. وبداية-نهاية االختبارات النهائية  14/5/2020 21/9/1441 الخميس  .12

 نهاية رصد الدرجات من قبل الكليات وأعضاء هيئة التدريس 17/5/2020 24/9/1441 االحد  .13

 حساب المعدل التراكمي 18/5/2020 25/9/1441 اإلثنين  .14

 31/5/2020 8/10/1441 االحد  .15
 (413بداية فترة تسجيل المقررات للفصل الدراسي الصيفي )

 (413بداية الدراسة للفصل الدراسي الصيفي )

 4/6/2020 12/10/1441 الخميس  .16
 (421آخر موعد لتخصيص طالب السنة التحضيرية والكليات للفصل )

 (412اليوم الرسمي للتخرج للفصل الدراسي الثاني )

 

 

 االحد

 

 بنهاية دوام هذا اليوم بداية إجازة أعضاء هيئة التدريس 31/5/2020 8/10/1441

 

 

  هـ1440/1441التقويم الأكاديمي للعام الجامعي 



 

 جامعة المجمعة    

 عمادة القبول والتسجيل

 3صفحة  هـ1440/1441للعام الدراسي التقويم الجامعي       عمادة القبول والتسجيل       جامعة المجمعة                             

 

 (413) الصيفيالفصل 

 

 المناسبة التاريخ اليوم م

 (413التسجيل وبداية الدراسة للفصل الدراسي الصيفي ) 31/5/2020 8/10/1441 االحد  .1

 2/6/2020 10/10/1441 الثالثاء  .2

 (413نهاية فترة التسجيل وتعديل الجداول للفصل الصيفي )

  (413)رج الجامعة للفصل الدراسي نهاية فترة استقبال طلبات الزائر داخل وخا

 421بداية استقبال طلبات التحويل الداخلي والخارجي إلى جامعة المجمعة للفصل الدراسي  4/6/2020 12/10/1441 األحد  .3

 421نهاية استقبال طلبات التحويل الداخلي والخارجي إلى جامعة المجمعة للفصل الدراسي  8/6/2020 16/10/1441 الخميس  .4

 (413للفصل الصيفي ) بداية اختبارات مقررات اإلعداد العام والمقررات اإللكترونية 14/7/2020 23/11/1441 الثاءالث  .5

 (413بداية االختبارات النهائية للفصل الصيفي ) 19/7/2020 28/11/1441 االحد  .6

 (413نهاية االختبارات النهائية للفصل الصيفي ) 21/7/2020 30/11/1441 الثالثاء  .7

 (413للفصل الصيفي ) نهاية الرصد من قبل الكليات واألساتذة وحساب المعدل التراكمي 23/7/2020 2/12/1441 الخميس  .8

 ( بنهاية دوام هذا اليوم413للفصل الصيفي ) بداية إجازة عيد األضحى المبارك 23/7/2020 2/12/1441 الخميس  .9

 13/8/2020 23/12/1441 الخميس  .10

( بعد انتهاء الفصل 421ب السنة التحضيرية والكليات للفصل )آخر موعد لتخصيص طال

 الدراسي الصيفي

 ( لداخل وخارج الجامعة421بدء استقبال طلبات الطالب الزائر للفصل الدراسي األول )

 (413اليوم الرسمي للتخرج للفصل الدراسي الصيفي )

 هـ1441/1442دريس للعام الجامعي عودة أعضاء هيئة الت 16/8/2020 26/12/1441 االحد 11

 هـ1441/1442بداية الدراسة للعام الجامعي  30/8/2020 11/1/1442 االحد 12

 
 
 
 


