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المملكة العربية السعودية 
وزارة التعليم 
جامعة شقراء 

عمادة القبول والتسجيل

االول 

الثاني

الثالث

الرابع

السادس

السابع

الخامس

الثامن

١٤٤٣/٠١/٢١هـ
(بداية الفصل الدراسي األول)

١٤٤٣/٠٢/٢٦هـ

١٤٤٣/٠٥/٠١هـ
بداية الدراسة بعد إجازة 

منتصف الفصل الدراسي األول

١٤٤٣/٠٥/١٥هـ
إجازة نهاية أسبوع مطولة

١٤٤٣/٠٥/١٦هـ
بداية اختبارات مواد اإلعداد العام

١٤٤٣/٠٥/٠٣هـ١٤٤٣/٠٥/٠٢هـ
١٤٤٣/٠٥/٠٤هـ

بداية الزيارة إلى خارج الجامعة

١٤٤٣/٠٤/٢٣هـ

١٤٤٣/٠٤/١٩هـ١٤٤٣/٠٤/١٨هـ١٤٤٣/٠٤/١٧هـ١٤٤٣/٠٤/١٦هـ

١٤٤٣/٠٤/١٢هـ

١٤٤٣/٠٤/٢٢هـ١٤٤٣/٠٤/٢١هـ

١٤٤٣/٠٤/١٥هـ١٤٤٣/٠٤/١٤هـ١٤٤٣/٠٤/١١هـ١٤٤٣/٠٤/١٠هـ١٤٤٣/٠٤/٠٩هـ

١٤٤٣/٠٤/٠٦هـ١٤٤٣/٠٤/٠٥هـ ١٤٤٣/٠٤/٠٨هـ١٤٤٣/٠٤/٠٧هـ١٤٤٣/٠٤/٠٤هـ١٤٤٣/٠٤/٠٣هـ١٤٤٣/٠٤/٠٢هـ

١٤٤٣/٠٣/٢٩هـ١٤٤٣/٠٣/٢٨هـ
إجازة نهاية أسبوع مطولة

١٤٤٣/٠٣/٢٥هـ
بداية إدخال الرغبات للتخصيص

 (علمية-إدارية-مجتمع)

١٤٤٣/٠٣/٢٢هـ١٤٤٣/٠٣/٢١هـ١٤٤٣/٠٣/٢٠هـ١٤٤٣/٠٣/١٩هـ١٤٤٣/٠٣/١٨هـ

١٤٤٣/٠٣/١١هـ
إجازة نهاية أسبوع مطولة

١٤٤٣/٠٣/١٢هـ
١٤٤٣/٠٣/١٧هـ١٤٤٣/٠٣/١٦هـ١٤٤٣/٠٣/١٥هـ١٤٤٣/٠٣/١٤هـ١٤٤٣/٠٣/١٣هـإجازة نهاية أسبوع مطولة

١٤٤٣/٠٣/١٠هـ١٤٤٣/٠٣/٠٩هـ١٤٤٣/٠٣/٠٨هـ١٤٤٣/٠٣/٠٧هـ١٤٤٣/٠٣/٠٦هـ١٤٤٣/٠٣/٠٥هـ١٤٤٣/٠٣/٠٤هـ

١٤٤٣/٠٣/٠٣هـ١٤٤٣/٠٣/٠٢هـ١٤٤٣/٠٣/٠١هـ١٤٤٣/٠٢/٢٩هـ١٤٤٣/٠٢/٢٨هـ١٤٤٣/٠٢/٢٧هـ

١٤٤٣/٠٢/٢٥هـ١٤٤٣/٠٢/٢٤هـ١٤٤٣/٠٢/٢٢هـ

١٤٤٣/٠٤/٠١هـ١٤٤٣/٠٣/٣٠هـ١٤٤٣/٠٣/٢٧هـ١٤٤٣/٠٣/٢٦هـ

١٤٤٣/٠٣/٢٤هـ١٤٤٣/٠٣/٢٣هـ

١٤٤٣/٠٤/٢٦هـ١٤٤٣/٠٤/٢٥هـ ١٤٤٣/٠٤/٢٤هـ
آخر موعد لالعتذار (سنوي-طالب الطب) 

١٤٤٣/٠٤/٢٧هـ
١٤٤٣/٠٤/٢٨هـآخر موعد لالعتذار  (فصل دراسي- مقرر)

١٤٤٣/٠٤/٢٩هـ
نهاية إدخال الرغبات للتخصيص

 (علمية-إدارية-مجتمع)

١٤٤٣/٠٥/٠٧هـ١٤٤٣/٠٥/٠٦هـ

١٤٤٣/٠٥/١٨هـ١٤٤٣/٠٥/١٧هـ
١٤٤٣/٠٥/١٩هـ

١٤٤٣/٠٥/٢١هـ١٤٤٣/٠٥/٢٠هـنهاية اختبارات مواد اإلعداد العام

١٤٤٣/٠٥/١٢هـ١٤٤٣/٠٥/١١هـ١٤٤٣/٠٥/١٠هـ١٤٤٣/٠٥/٠٩هـ١٤٤٣/٠٥/٠٨هـ
١٤٤٣/٠٥/١٣هـ

نهاية استقبال طلبات اعادة االنتظام
١٤٤٣/٠٥/١٤هـ

آخر موعد لالنسحاب من الجامعة

١٤٤٣/٠١/٢٢هـ
١٤٤٣/٠١/٢٣هـبداية استقبال طلبات اعادة االنتظام

١٤٤٣/٠٢/٠٤هـ١٤٤٣/٠٢/٠٣هـ١٤٤٣/٠٢/٠٢هـ١٤٤٣/٠٢/٠١هـ١٤٤٣/٠١/٣٠هـ١٤٤٣/٠١/٢٩هـ١٤٤٣/٠١/٢٨هـ

١٤٤٣/٠٢/١١هـ١٤٤٣/٠٢/١٠هـ١٤٤٣/٠٢/٠٩هـ١٤٤٣/٠٢/٠٨هـ١٤٤٣/٠٢/٠٧هـ١٤٤٣/٠٢/٠٦هـ١٤٤٣/٠٢/٠٥هـ

١٤٤٣/٠٢/١٤هـ١٤٤٣/٠٢/١٣هـ١٤٤٣/٠٢/١٢هـ

١٤٤٣/٠٢/٢١هـ١٤٤٣/٠٢/٢٠هـ١٤٤٣/٠٢/١٩هـ

١٤٤٣/٠٢/١٥هـ
اليوم الوطني 

١٤٤٣/٠٢/١٦هـ
١٤٤٣/٠٢/١٨هـ١٤٤٣/٠٢/١٧هـاليوم الوطني 

١٤٤٣/٠١/٢٤هـ
آخر موعد الستقبال طلبات الزيارة

 من الجامعات األخرى

١٤٤٣/٠١/٢٥هـ
آخر موعد للحذف واإلضافة

١٤٤٣/٠٢/٢٣هـ

١٤٤٣/٠٤/١٣هـ

١٤٤٣/٠٤/٢٠هـ
إجازة منتصف الفصل الدراسي األول 

١٤٤٣/٠٥/٠٥هـ

١٤٤٣/٠٥/٢٢هـ
١٤٤٣/٠٥/٢٨هـ١٤٤٣/٠٥/٢٥هـ١٤٤٣/٠٥/٢٤هـ١٤٤٣/٠٥/٢٣هـبداية االختبارات النهائية ١٤٤٣/٠٥/٢٧هـ١٤٤٣/٠٥/٢٦هـ

١٤٤٣/٠٦/٠٢هـ١٤٤٣/٠٦/٠١هـ١٤٤٣/٠٥/٣٠هـ١٤٤٣/٠٥/٢٩هـ
١٤٤٣/٠٦/٠٥هـ

إغالق الفصل الدراسي األول 
واحتساب المعدل التراكمي

١٤٤٣/٠٦/٠٣هـ
 نهاية االختبارات النهائية 
(بداية إجازة منتصف العام)

١٤٤٣/٠٦/٠٤هـ

١٤٤٣/٠١/٢٧هـ١٤٤٣/٠١/٢٦هـ

التاسع

العاشر

الحادي عشر

الثاني عشر

الثالث عشر 

******

الرابع عشر

الخامس عشر

السادس عشر

السابع عشر

*****

الثامن عشر

١٤٤٣/٠١/١٤هـ
بداية الحذف واإلضافة 
بداية تأجيل الدراسة 

١٤٤٣/٠١/١٥هـ
بداية استقبال طلبات الزيارة 

من الجامعات األخرى

١٤٤٣/٠١/١٦هـ
آخر موعد إلدخال طلبات الفرص

 اإلضافية والزيارة إلى خارج الجامعة
١٤٤٣/٠١/١٧هـ

١٤٤٣/٠١/١٨هـ
آخر موعد الستقبال طلبات

 المعادالت الداخلية والخارجية
١٤٤٣/٠١/١٩هـ

١٤٤٣/٠١/٢٠هـ
آخر موعد لتأجيل الدراسة

آخر موعد لالنسحاب من القبول 

االثنين السبتالجمعةالخميساألربعاء الثالثاءاألحداألسبوع
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بداية الحذف واإلضافة / بداية تأجيل الدراسة
بداية استقبال طلبات الزيارة من الجامعات األخرى

آخر موعد إلدخال طلبات الفرص اإلضافية والزيارة إلى خارج الجامعة
آخر موعد الستقبال طلبات المعادالت الداخلية والخارجية

آخر موعد لتأجيل الدراسة
آخر موعد لالنسحاب من القبول

بداية الفصل الدراسي األول
بداية استقبال طلبات اعادة االنتظام

آخر موعد الستقبال طلبات الزيارة من الجامعات األخرى
آخر موعد للحذف واإلضافة

إجازة اليوم الوطني
إجازة نهاية أسبوع مطولة

بداية إدخال الرغبات للتخصيص ( علمية- إدارية - مجتمع )
إجازة نهاية أسبوع مطولة

بداية إجازة منتصف  الفصل الدراسي األول
آخر موعد لالعتذار (سنوي - طالب الطب)
آخر موعد لالعتذار ( فصل دراسي - مقرر )

نهاية إدخال الرغبات للتخصيص ( علمية - إدارية - مجتمع )
بداية الدراسة بعد إجازة منتصف الفصل الدراسي األول

بداية الزيارة إلى خارج الجامعة
نهاية استقبال طلبات اعادة االنتظام

آخر موعد لالنسحاب من الجامعة
إجازة نهاية أسبوع مطولة

بداية اختبارات مواد اإلعداد العام
نهاية اختبارات مواد اإلعداد العام

بداية االختبارات النهائية
نهاية االختبارات النهائية
بداية إجازة منتصف العام

إغالق الفصل الدراسي األول واحتساب المعدل التراكمي
إعالن نتائج التخصيص

البدء في إدخال رغبات تغيير التخصص والكلية 
البد في ادخال طلبات الفرص اإلضافية

آخر موعد إلدخال رغبات تغيير التخصص والكلية 
إعالن نتائج تغيير التخصص والكلية

بداية استقبال طلبات المعادالت الداخلية والخارجية

األحد
االثنين
الثالثاء

الخميس
السبت
السبت
األحد

االثنين
األربعاء

الخميس
األربعاء والخميس

األحد واالثنين
األحد

الخميس
نهاية دوام يوم الخميس

األربعاء
الخميس
السبت
األحد

األربعاء
الجمعة
السبت
األحد

االثنين
الخميس

األحد
الخميس

نهاية دوام يوم الخميس
السبت
األحد
األحد
األحد

اإلثنين
الثالثاء
الثالثاء

١٤٤٣/٠١/١٤هـ
١٤٤٣/٠١/١٥هـ
١٤٤٣/٠١/١٦هـ
١٤٤٣/٠١/١٨هـ
١٤٤٣/٠١/٢٠هـ
١٤٤٣/٠١/٢٠هـ
١٤٤٣/٠١/٢١هـ
١٤٤٣/٠١/٢٢هـ
١٤٤٣/٠١/٢٤هـ
١٤٤٣/٠١/٢٥هـ

١٥-١٤٤٣/٠٢/١٦هـ
١١-١٤٤٣/٠٣/١٢هـ

١٤٤٣/٠٣/٢٥هـ
١٤٤٣/٠٣/٢٩هـ
١٤٤٣/٠٤/٢٠هـ
١٤٤٣/٠٤/٢٦هـ
١٤٤٣/٠٤/٢٧هـ
١٤٤٣/٠٤/٢٩هـ
١٤٤٣/٠٥/٠١هـ
١٤٤٣/٠٥/٠٤هـ
١٤٤٣/٠٥/١٣هـ
١٤٤٣/٠٥/١٤هـ
١٤٤٣/٠٥/١٥هـ
١٤٤٣/٠٥/١٦هـ
١٤٤٣/٠٥/١٩هـ
١٤٤٣/٠٥/٢٢هـ
١٤٤٣/٠٦/٠٣هـ
١٤٤٣/٠٦/٠٣هـ
١٤٤٣/٠٦/٠٥هـ
١٤٤٣/٠٦/٠٦هـ
١٤٤٣/٠٦/٠٦هـ
١٤٤٣/٠٦/٠٦هـ
١٤٤٣/٠٦/٠٧هـ
١٤٤٣/٠٦/٠٨هـ
١٤٤٣/٠٦/٠٨هـ

٢٠٢١/٠٨/٢٢م
٢٠٢١/٠٨/٢٣م
٢٠٢١/٠٨/٢٤م
٢٠٢١/٠٨/٢٦م
٢٠٢١/٠٨/٢٨م
٢٠٢١/٠٨/٢٨م
٢٠٢١/٠٨/٢٩م
٢٠٢١/٠٨/٣٠م
٢٠٢١/٠٩/٠١م
٢٠٢١/٠٩/٠٢م

٢٢-٢٠٢١/٠٩/٢٣م
١٧-٢٠٢١/١٠/١٨م

٢٠٢١/١٠/٣١م
٢٠٢١/١١/٠٤م
٢٠٢١/١١/٢٥م
٢٠٢١/١٢/٠١م
٢٠٢١/١٢/٠٢م
٢٠٢١/١٢/٠٤م
٢٠٢١/١٢/٠٥م
٢٠٢١/١٢/٠٨م
٢٠٢١/١٢/١٧م
٢٠٢١/١٢/١٨م
٢٠٢١/١٢/١٩م
٢٠٢١/١٢/٢٠م
٢٠٢١/١٢/٢٣م
٢٠٢١/١٢/٢٦م
٢٠٢٢/٠١/٠٦م
٢٠٢٢/٠١/٠٦م
٢٠٢٢/٠١/٠٨م
٢٠٢٢/٠١/٠٩م
٢٠٢٢/٠١/٠٩م
٢٠٢٢/٠١/٠٩م
٢٠٢٢/٠١/١٠م
٢٠٢٢/٠١/١١م
٢٠٢٢/٠١/١١م

التاريخ الميالديالتاريخ الهجرياليومالموضوع


