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المملكة العربية السعودية 
وزارة التعليم 
جامعة شقراء 

عمادة الدراسات العليا

إجازة
 منتصف العام 

االول

الثاني

الثالث

الرابع

الخامس

السادس

السابع

 ....

 ....

 ....

 ....

١٤٤٣/٠٥/٢٩هـ 
بداية تأجيل الدراسة 

 سداد الرسوم الدراسية 

١٤٤٣/٠٥/٣٠هـ
بداية طلب فرصة إضافية
 لرفع المعدل وإعادة القيد

١٤٤٣/٠٦/٠١هـ 

١٤٤٣/٠٦/٠٦هـ 

١٤٤٣/٠٦/١٣هـ 
بداية الفصل الدراسي الثاني 

تسجيل الجدول الدراسي 
١٤٤٣/٠٦/١٤هـ 

١٤٤٣/٠٦/٢٠هـ 

١٤٤٣/٠٦/٢٧هـ 

١٤٤٣/٠٧/٠٥هـ 

١٤٤٣/٠٧/١٢هـ 

١٤٤٣/٠٨/٠٢هـ ١٤٤٣/٠٨/٠١هـ ١٤٤٣/٠٧/٣٠هـ ١٤٤٣/٠٧/٢٩هـ ١٤٤٣/٠٧/٢٨هـ ١٤٤٣/٠٧/٢٧هـ ١٤٤٣/٠٧/٢٦هـ 

١٤٤٣/٠٧/١١هـ ١٤٤٣/٠٧/١٠هـ ١٤٤٣/٠٧/٠٩هـ ١٤٤٣/٠٧/٠٨هـ ١٤٤٣/٠٧/٠٧هـ ١٤٤٣/٠٧/٠٦هـ 

١٤٤٣/٠٧/١٨هـ ١٤٤٣/٠٧/١٧هـ ١٤٤٣/٠٧/١٦هـ ١٤٤٣/٠٧/١٥هـ ١٤٤٣/٠٧/١٤هـ ١٤٤٣/٠٧/١٣هـ 

١٤٤٣/٠٧/٠١هـ ١٤٤٣/٠٦/٢٩هـ ١٤٤٣/٠٦/٢٨هـ 
إجازة نهاية أسبوع مطولة 

١٤٤٣/٠٧/٠٢هـ 
إجازة نهاية أسبوع مطولة 

١٤٤٣/٠٦/٢٥هـ ١٤٤٣/٠٦/٢٣هـ ١٤٤٣/٠٦/٢٢هـ ١٤٤٣/٠٦/٢١هـ 

١٤٤٣/٠٧/٠٤هـ ١٤٤٣/٠٧/٠٣هـ 

١٤٤٣/٠٦/٢٦هـ 
١٤٤٣/٠٦/٢٤هـ 

آخر موعد لطلب فرصه إضافية
 لرفع المعدل وإعادة القيد 

١٤٤٣/٠٦/١٩هـ ١٤٤٣/٠٦/١٨هـ ١٤٤٣/٠٦/١٦هـ ١٤٤٣/٠٦/١٥هـ 
١٤٤٣/٠٦/١٧هـ 

آخر موعد لتسجيل الجدول الدراسي 
آخر موعد لسداد الرسوم الدراسية 

١٤٤٣/٠٦/١٢هـ ١٤٤٣/٠٦/١١هـ ١٤٤٣/٠٦/٠٩هـ ١٤٤٣/٠٦/٠٨هـ ١٤٤٣/٠٦/٠٧هـ 
١٤٤٣/٠٦/١٠هـ 

آخر موعد لتأجيل الدراسة 

١٤٤٣/٠٦/٠٥هـ ١٤٤٣/٠٦/٠٤هـ ١٤٤٣/٠٦/٠٣هـ ١٤٤٣/٠٦/٠٢هـ 

االثنين السبتالجمعةالخميساألربعاء الثالثاءاألحداألسبوع

١٤٤٣/٠٧/٢١هـ ١٤٤٣/٠٧/٢٠هـ ١٤٤٣/٠٧/١٩هـ 
١٤٤٣/٠٧/٢٢هـ 

إجازة نهاية أسبوع مطولة 
١٤٤٣/٠٧/٢٣هـ 

١٤٤٣/٠٧/٢٥هـ ١٤٤٣/٠٧/٢٤هـ إجازة نهاية أسبوع مطولة 

الثامن 

التاسع

العاشر

الحادي عشر

الثاني عشر

الثالث عشر

الرابع عشر

الخامس  عشر 

السادس عشر

السابع عشر

الثامن عشر

التاسع عشر

١٤٤٣/٠٨/٠٣هـ 

١٤٤٣/٠٨/١٠هـ 

١٤٤٣/٠٩/٠١هـ ١٤٤٣/٠٨/٢٩هـ ١٤٤٣/٠٨/٢٨هـ ١٤٤٣/٠٨/٢٧هـ ١٤٤٣/٠٨/٢٦هـ ١٤٤٣/٠٨/٢٥هـ ١٤٤٣/٠٨/٢٤هـ 

١٤٤٣/٠٩/٠٢هـ 

١٤٤٣/٠٩/١٣هـ ١٤٤٣/٠٩/١٢هـ ١٤٤٣/٠٩/١١هـ ١٤٤٣/٠٩/١٠هـ ١٤٤٣/٠٩/٠٩هـ 

١٤٤٣/٠٩/٢٠هـ 
آخر موعد لالعتذار (فصل دراسي-مقرر) 

١٤٤٣/١٠/١٨هـ 
آخر موعد لرفع قوائم الطالب المتوقع

 تخرجهم والمخططات البحثية للعمادة 

١٤٤٣/١١/١٧هـ 
نهاية االختبارات النهائية 
بداية إجازة نهاية العام 

١٤٤٣/٠٩/١٥هـ ١٤٤٣/٠٩/١٤هـ 

١٤٤٣/٠٩/١٦هـ 

١٤٤٣/٠٩/٢٣هـ 

١٤٤٣/٠٩/٣٠هـ  

١٤٤٣/١٠/٠٧هـ 
(بداية الدراسة بعد إجازة عيد الفطر) 

١٤٤٣/١١/٠٦هـ 
بداية االختبارات النهائية 

١٤٤٣/١٠/١٦هـ ١٤٤٣/١٠/١٥هـ ١٤٤٣/١٠/١٤هـ 

١٤٤٣/١٠/٢٣هـ  ١٤٤٣/١٠/٢٢هـ  ١٤٤٣/١٠/٢١هـ 

١٤٤٣/١٠/٢٩هـ ١٤٤٣/١٠/٢٨هـ 

١٤٤٣/١١/٠٧هـ 

١٤٤٣/١١/١٩هـ ١٤٤٣/١١/١٨هـ ١٤٤٣/١١/١٦هـ ١٤٤٣/١١/١٥هـ ١٤٤٣/١١/١٤هـ ١٤٤٣/١١/١٣هـ 

١٤٤٣/١١/١٢هـ ١٤٤٣/١١/١١هـ ١٤٤٣/١١/١٠هـ ١٤٤٣/١١/٠٩هـ ١٤٤٣/١١/٠٨هـ 

١٤٤٣/١١/٠٥هـ ١٤٤٣/١١/٠٤هـ ١٤٤٣/١١/٠٣هـ ١٤٤٣/١١/٠٢هـ ١٤٤٣/١١/٠١هـ 

١٤٤٣/١٠/١٩هـ ١٤٤٣/١٠/١٧هـ 

١٤٤٣/١٠/٢٧هـ ١٤٤٣/١٠/٢٦هـ 

١٤٤٣/١٠/٢٠هـ 

١٤٤٣/١٠/٠١هـ  

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

١٤٤٣/١٠/٠٦هـ  ١٤٤٣/١٠/٠٥هـ  ١٤٤٣/١٠/٠٤هـ  ١٤٤٣/١٠/٠٣هـ  ١٤٤٣/١٠/٠٢هـ  

١٤٤٣/٠٩/٢٩هـ ١٤٤٣/٠٩/٢٨هـ ١٤٤٣/٠٩/٢٧هـ ١٤٤٣/٠٩/٢٦هـ ١٤٤٣/٠٩/٢٤هـ 

١٤٤٣/٠٩/١٨هـ ١٤٤٣/٠٩/١٧هـ 

١٤٤٣/٠٩/٢٥هـ 
بداية إجازة عيد الفطر 

١٤٤٣/١٠/٢٤هـ 
إجازة نهاية أسبوع مطولة 

١٤٤٣/١٠/٢٥هـ 
إجازة نهاية أسبوع مطولة 

١٤٤٣/٠٩/٢٢هـ ١٤٤٣/٠٩/٢١هـ ١٤٤٣/٠٩/١٩هـ 

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

١٤٤٣/٠٨/١٧هـ 
بداية الدراسة بعد إجازة منتصف الفصل الثاني 

١٤٤٣/٠٨/١١هـ 

١٤٤٣/٠٨/٢٣هـ ١٤٤٣/٠٨/٢٢هـ ١٤٤٣/٠٨/٢١هـ ١٤٤٣/٠٨/٢٠هـ ١٤٤٣/٠٨/١٩هـ ١٤٤٣/٠٨/١٨هـ 

١٤٤٣/٠٨/١٦هـ ١٤٤٣/٠٨/١٥هـ ١٤٤٣/٠٨/١٤هـ ١٤٤٣/٠٨/١٣هـ ١٤٤٣/٠٨/١٢هـ 

١٤٤٣/٠٨/٠٧هـ ١٤٤٣/٠٨/٠٦هـ ١٤٤٣/٠٨/٠٥هـ ١٤٤٣/٠٨/٠٤هـ 
١٤٤٣/٠٨/٠٨هـ 

١٤٤٣/٠٨/٠٩هـ إجازة منتصف الفصل الثاني 
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المملكة العربية السعودية 
وزارة التعليم 
جامعة شقراء 

عمادة الدراسات العليا

اإلجراء 

فترة تقديم طلبات تأجيل الدراسة  
األحد 

الخميس
األحد 

الخميس
موعد سداد رسوم البرامج الدراسية للفصل الثاني 

األحد 

األحد 

األثنين

الخميس

الخميس

األحد 

األحد 

الخميس

الخميس

الخميس

الخميس

١٤٤٣/٠٥/٢٩هـ 

١٤٤٣/٠٦/١٠هـ 
١٤٤٣/٠٥/٢٩هـ 

١٤٤٣/٠٦/١٧هـ 
١٤٤٣/٠٦/١٣هـ 

١٤٤٣/٠٦/١٣هـ 

١٤٤٣/٠٥/٣٠هـ 

١٤٤٣/٠٦/٢٤هـ 

١٤٤٣/٠٦/١٧هـ 

١٤٤٣/٠٧/٢٦هـ 

١٤٤٣/١١/٠٦هـ 

١٤٤٣/٠٧/٣٠هـ 

١٤٤٣/٠٩/٢٠هـ 

١٤٤٣/١٠/١٨هـ 

١٤٤٣/١١/١٧هـ 

٢٠٢٢/٠١/٠٢م 

٢٠٢٢/٠١/١٣م 
٢٠٢٢/٠١/٠٢م 

٢٠٢٢/٠١/٢٠م 
٢٠٢٢/٠١/١٦م 

٢٠٢٢/٠١/١٦م 

٢٠٢٢/٠١/٠٣م 

٢٠٢٢/٠١/٢٧م 

٢٠٢٢/٠١/٢٠م 

٢٠٢٢/٠٢/٢٧م 

٢٠٢٢/٠٦/٠٥م 

٢٠٢٢/٠٣/٠٣م 

٢٠٢٢/٠٤/٢١م 

٢٠٢٢/٠٥/١٩م 

٢٠٢٢/٠٦/١٦م 

تسجيل الجدول الدراسي 

فترة تقديم طلبات فرصة إضافية 
لرفع المعدل األكاديمي وإعادة القيد 

آخر موعد لرفع قوائم الطالب المتوقع تخرجهم 
والمخططات البحثية إلى عمادة الدراسات العليا 

موعد رفع الكلية أسماء المنقطعين
 إلى عمادة الدراسات العليا 

بداية الفصل الدراسي الثاني 

آخر موعد لالعتذار (فصل دراسي- مقرر ) 

بداية االختبارات النهائية للفصل الدراسي الثاني 

نهاية االختبارات النهائية 

 تسجيل الجدول الدراسي لطلبة الماجستير عن طريق الكليات بعد سداد رسوم البرنامج. 
الطالب الذي لم يسجل جدول دراسي أو يقوم بتأجيل الدراسة يعتبر منقطع عن الدراسة وسيتم إلغاء قيده (طي قيده). 

 الطالب الذي يحصل بنهاية الفصل الدراسي على تقدير أقل من جيد جدًا (٣,٧٥ من ٥) يحصل على إنذار. 
يوقف تسجيل الطالب الذي يحصل على تقدير أقل من جيد جدًا لفصليين دراسيين متتاليين (٣,٧٥من ٥)، 

ويجب عليه التقدم بطلب فرصة إضافية لرفع المعدل األكاديمي
"إجراء تأجيل الدراسة يكون للطالب الذي سبق له دراسة فصل دراسي على األقل وحصل له ظروف تمنعه عن بدء الدراسة ولم يسجل 

له جدول دراسي، وذلك وفق معايير قبول طلبات الحركات األكاديمية المعتمدة من عمادة الدراسات العليا والمرسلة للكليات وعلى
 البريد اإللكتروني للطالب والموجودة أيضًا على موقع جامعة شقراء اإللكتروني في صفحة عمادة الدراسات العليا تحت تبويب النماذج. 

إجراء االعتذار عن الدراسة (حذف فصل) للطالب الذي حصل له ظروف تمنعه عن إكمال الدراسة وفقًا لمعايير قبول طلبات
 الحركات األكاديمية المعتمدة من عمادة الدراسات العليا والتي تم إيضاحها أعاله. 

 جميع النماذج الخاصة بإجراء الحركات األكاديمية (التأجيل والحذف وغيرها) موجودة على موقع جامعة شقراء اإللكتروني في
 صفحة عمادة الدراسات العليا تحت تبويب النماذج، تعبأ من قبل الطالب/الطالبة بشكل يدوي وترفع للقسم األكاديمي إلكمال اإلجراءات.  

التاريخ الميالديالتاريخ الهجرياليوم
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