بداية الفصل الدراسي األول  401بتاريخ 1441/1/2هـ الموافق 2019/9/1م
إلىTo /
منFrom/
نهاية األسبوع End of week 13
األسبوع Week 1
األسبوع week 1

الوصف
فترة تعبئة نموذج اختيار التخصص عبر البوابة اإللكترونية
حذف وإضافة المقررات

بداية الدراسة

حذف مقرر بعالمة ()W
فترة برنامج التدريب التعاوني
االعتذار عن االستمرار في الدراسة بعالمة ()W

األسبوع Week 1

االختبارات النصفية العملية ومواصلة الدراسة لكافة المقررات النظرية واالختبار
النهائي للمستوى لطالب السنة التحضيرية في معهد اللغة اإلنجليزية
االختبارات النصفية النظرية  +فترة إعادة االختبارات لطالب السنة التحضيرية
بمعهد اللغة اإلنجليزية  +استالم الجداول للمستوى في اللغة االنجليزية
بداية الدراسة للمستوى الجديد للسنة التحضيرية في معهد اللغة اإلنجليزية
االعتذار عن االستمرار في الدراسة بعالمة (  )WPأو ()WF
آخر موعد إلدخال وتعديل الغياب في نظام معلومات الطالب ()SIS
االختبارات النهائية العملية
االختبارات النهائية النظرية +االختبار النهائي للمستوى لطالب السنة
التحضيرية في معهد اللغة اإلنجليزية
إعادة االختبارات لطالب السنة التحضيرية بمعهد اللغة اإلنجليزية
آخر موعد العتماد الدرجات النهائية في نظام معلومات الطالب ()SIS
الساعة ( )12ظهرا
فترة إعادة القيد والتسجيل في الفرصة اإلضافية وتغيير التخصص
األسبوع
Week

Fill out the major selection form through Edugate
Add / drop courses

نهاية الفصل الدراسي الحالي
بداية الفصل الدراسي الحالي
End of current semester
Start of current semester
اليوم األول من األسبوع 1st day of week 1
من بداية الفصل الدراسي Start
نهاية األسبوع End of week 6
of semester
نهاية األسبوعالسادس عشر
بداية األسبوع Week 2
End of week 16

التأجيل للفصل القادم

من From /

Descriptions

إلى To /

Applying to postpone next semester
Beginning of classes

)Withdrawal from a course with grade (W
Beginning of Co/op. Training Program

نهاية األسبوع End of week 8

Withdrawal from the College with a (W) grade
Mid/term Practical Examinations while theoretical classes continue
Final examination for Prep/year English level Courses
Mid/term Theoretical Examinations & Prep/year English level
Courses make/up Exams. Receiving English level Courses schedule

األسبوع Week 8
األسبوع Week 9
األسبوع Week 10
نهاية االسبوع
األسبوع Week 9
End of week 14

)Classes begin for Prep/year students (New English Level Courses
)Withdrawal from the college with grade (WP) or (WF

آخر يوم في األسبوع Last day in week 15

)Last day to enter or amend the attendance in (SIS

األسبوع Week 16
األسبوع Week 17

منتصف األسبوع Mid of week 18

األسبوع Week 18
في اليوم التالي آلخر يوم من االختبارات النهائية النظرية
Next day after last exams day
يوم األربعاء و الخميس من األسبوع 18
Wednesday and Thursday in week 18
األسبوع
Week

من From /

Final Practical Examinations
Final Theoretical Examinations & Final Examination for Prep/year
English Level Courses
Prep/year English level Courses make/up Exams
Last day to finalize the grades in (SIS) till (12.00) noon
Period for Registration in improvement program, applying for
Re/admission and Major Change

إلى To /

1

1441/01/06 05/09/2019 1441/01/02 01/09/2019

10

1441/03/10 07/11/2019 1441/03/06 03/11/2019

2

1441/01/13 12/09/2019 1441/01/09 08/09/2019

11

1441/03/17 14/11/2019 1441/03/13 10/11/2019

3

1441/01/20 19/09/2019 1441/01/16 15/09/2019

12

1441/03/24 21/11/2019 1441/03/20 17/11/2019

4

1441/01/27 26/09/2019 1441/01/23 22/09/2019

13

1441/04/01 28/11/2019 1441/03/27 24/11/2019

5

1441/02/04 03/10/2019 1441/01/30 29/09/2019

14

1441/04/08 05/12/2019 1441/04/04 01/12/2019

6

1441/02/11 10/10/2019 1441/02/07 06/10/2019

15

1441/04/15 12/12/2019 1441/04/11 08/12/2019

7

1441/02/18 17/10/2019 1441/02/14 13/10/2019

16

1441/04/22 19/12/2019 1441/04/18 15/12/2019

8

1441/02/25 24/10/2019 1441/02/21 20/10/2019

17

1441/04/29 26/12/2019 1441/04/25 22/12/2019

9

1441/03/03 31/10/2019 1441/02/28 27/10/2019

18

1441/05/07 02/01/2020 1441/05/03 29/12/2019

بداية الفصل الدراسي الثاني  402بتاريخ 1441/5/24هـ الموافق 2020/1/19م
الوصف
فترة تعبئة نموذج اختيار التخصص عبر البوابة اإللكترونية

منFrom/

إلىTo /

األسبوع Week 1

نهاية األسبوع End of week 13

حذف وإضافة المقررات

األسبوع Week 1

بداية الدراسة
حذف مقرر بعالمة ()W
فترة برنامج التدريب التعاوني

األسبوع Week 1

االعتذار عن االستمرار في الدراسة بعالمة ()W
االختبارات النصفية العملية ومواصلة الدراسة لكافة المقررات النظرية واالختبار
النهائي للمستوى لطالب السنة التحضيرية في معهد اللغة اإلنجليزية
االختبارات النصفية النظرية  +فترة إعادة االختبارات لطالب السنة التحضيرية
بمعهد اللغة اإلنجليزية  +استالم الجداول للمستوى في اللغة االنجليزية
بداية الدراسة للمستوى الجديد للسنة التحضيرية في معهد اللغة اإلنجليزية
االعتذار عن االستمرار في الدراسة بعالمة (  )WPأو ()WF
آخر موعد إلدخال وتعديل الغياب في نظام معلومات الطالب ()SIS
االختبارات النهائية العملية
االختبارات النهائية النظرية +االختبار النهائي للمستوى لطالب السنة
التحضيرية في معهد اللغة اإلنجليزية
إعادة االختبارات لطالب السنة التحضيرية بمعهد اللغة اإلنجليزية
آخر موعد العتماد الدرجات النهائية في نظام معلومات الطالب ()SIS
الساعة ( )12ظهرا
فترة إعادة القيد والتسجيل في الفرصة اإلضافية وتغيير التخصص
االسبوع
Week

Add / drop courses

نهاية الفصل الدراسي الحالي
بداية الفصل الدراسي الحالي
End of current semester
Start of current semester
اليوم األول من األسبوع 1st day of week 1
من بداية الفصل الدراسي Start
نهاية األسبوع End of week 6
of semester
نهاية األسبوعالسادس عشر
بداية األسبوع Week 2
End of week 16

التأجيل للفصل القادم

من From /

Descriptions
Fill out the major selection form through Edugate

إلى To /

Applying to postpone next semester
Beginning of classes
)Withdrawal from a course with grade (W
Beginning of Co/op. Training Program

نهاية األسبوع End of week 8

Withdrawal from the College with a (W) grade
Mid/term Practical Examinations while theoretical classes continue
Final examination for Prep/year English level Courses
Mid/term Theoretical Examinations & Prep/year English level
Courses make/up Exams. Receiving English level Courses schedule

األسبوع Week 8
األسبوع Week 9
األسبوع Week 10
نهاية االسبوع
األسبوع Week 9
End of week 14

)Classes begin for Prep/year students (New English Level Courses
)Withdrawal from the college with grade (WP) or (WF

آخر يوم في األسبوع Last day in week 15

)Last day to enter or amend the attendance in (SIS

األسبوع Week 16
األسبوع Week 17

منتصف األسبوع Mid of week 18

األسبوع Week 18
في اليوم التالي آلخر يوم من االختبارات النهائية النظرية
Next day after last exams day
يوم األربعاء و الخميس من األسبوع 18
Wednesday and Thursday in week 18
االسبوع
Week

من From /

Final Practical Examinations
Final Theoretical Examinations & Final Examination for Prep/year
English Level Courses
Prep/year English level Courses make/up Exams
Last day to finalize the grades in (SIS) till (12.00) noon
Period for Registration in improvement program, applying for
Re/admission and Major Change

إلى To /

1

1441/05/28 23/01/2020 1441/05/24 19/01/2020

10

1441/08/02 26/03/2020 1441/07/27 22/03/2020

2

1441/06/05 30/01/2020 1441/06/01 26/01/2020

11

1441/08/09 02/04/2020 1441/08/05 29/03/2020

3

1441/06/12 06/02/2020 1441/06/08 02/02/2020

12

1441/08/16 09/04/2020 1441/08/12 05/04/2020

4

1441/06/19 13/02/2020 1441/06/15 09/02/2020

13

1441/08/23 16/04/2020 1441/08/19 12/04/2020

5

1441/06/26 20/02/2020 1441/06/22 16/02/2020

14

1441/08/30 23/04/2020 1441/08/26 19/04/2020

6

1441/07/03 27/02/2020 1441/06/29 23/02/2020

15

1441/09/07 30/04/2020 1441/09/03 26/04/2020

7

1441/07/10 05/03/2020 1441/07/06 01/03/2020

16

1441/09/14 07/05/2020 1441/09/10 03/05/2020

8

1441/07/17 12/03/2020 1441/07/13 08/03/2020

17

1441/10/12 04/06/2020 1441/10/08 31/05/2020

9

1441/07/24 19/03/2020 1441/07/20 15/03/2020

18

1441/10/19 11/06/2020 1441/10/15 07/06/2020

بداية الفصل الدراسي الصيفي  403بتاريخ 1441/10/29هـ الموافق 2020/06/21م
منFrom/

إلىTo /

الوصف

من بداية فترة التسجيل
When classes schedules
released

نهاية اليوم الثاني من بدء الدراسة للفصل الصيفي
Second day after the beginning of
summer semester

بداية برنامج التدريب التعاوني

بداية األسبوع Week 1

نهاية األسبوع End of week 15

Beginning of Coop. Training Program

فترة تعبئة نموذج اختيار التخصص

بداية األسبوع Week 1

نهاية االسبوع End of week 7

Starting to fill out the major declaration form

حذف وإضافة المقررات

اليوم األول من األسبوع 1st day of week 1

بداية الدراسة لجميع الطالب

Descriptions

Add and drop a course and change the section

Beginning of classes

االعتذار عن االستمرار في الدراسة بعالمة ()W

بداية األسبوع Week 1

نهاية األسبوعEnd of week 3

)Withdrawal from a specific course with grade (W

االعتذار عن االستمرار في الدراسة بعالمة (  )WPأو ()W

بداية األسبوع Week 4

نهاية األسبوع End of week 5

)Withdrawal from the college with grade (WP) or (WF

االختبارات النصفية العملية والنظرية

األسبوع Week 4

Mid/term Practical and theoretical Examinations

االختبارات النهائية العملية والنظرية واالختبار النهائي للمستوى لطالب
السنة التحضيرية في معهد اللغة اإلنجليزية

االسبوع Week 7

Final Practical and theoretical Examinations. Final Examination
for Prep/year English Level Courses

آخر يوم من األسبوع Last day of week 7

)Last day to enter or amend the attendance in (SIS) till (12.00
noon

آخر موعد إلدخال وتعديل الغياب في نظام ( )SISالساعة ( )12ظهرا
إعادة االختبارات لطالب السنة التحضيرية بمعهد اللغة اإلنجليزية
آخر موعد العتماد الدرجات النهائية في نظام (  )SISالساعة ()10
صباحا
فترة إعادة القيد والتسجيل في الفرصة اإلضافية وتغيير التخصص
االسبوع
Week

من From /

إلى To /

1

1441/11/04 25/06/2020 1441/10/29 21/06/2020

2

1441/11/11 02/07/2020 1441/11/07 28/06/2020

3

1441/11/18 09/07/2020 1441/11/14 05/07/2020

4

1441/11/25 16/07/2020 1441/11/21 12/07/2020

5

1441/12/02 23/07/2020 1441/11/28 19/07/2020

6

1441/12/23 13/08/2020 1441/12/19 09/08/2020

7

1442/01/01 20/08/2020 1441/12/26 16/08/2020

األسبوع التالي لالختبارات النهائية
The week after finals

آخر يوم في األسبوع 7

Prep/year English level Courses make/up Exams

Last day in week

Last day to finalize the grades in (SIS) till (10) morning

األسبوع السابق للفصل الدراسي األول
The week before (411) semester

Period for Registration in improvement program, applying for
Re/admission and Major Change

