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Academic Calendar For Year 2019/2020 – Summer Semester (403) 
 

ات العمل�  
Activities 

ـــخ الهجري  التار�ـ  
Hijri Date 

ـــخ الم�الدي  التار�ـ  
Gregorian Date 

 اليوم 
Day 

 األسب�ع 
Week 

 بدا�ة الدراسة
Beginning of classes 

 األر�عاء 2020 / 06 / 03 11 / 10 / 1441
Wed  1 

 آخر يوم إلضافة مقررات
Last day for adding courses 

 األحد  2020 / 06 / 07 15 / 10 / 1441
Sun  2 

 (W)آخر يوم لحذف مقرر أو أ��� بدون عالمة 
Last day for dropping course (s) without grade (W) 

 الخم�س  2020 / 06 / 11 19 / 10 / 1441
Thu  2 

 (W)آخر يوم لحذف مقرر أو أ��� بعالمة 
Last day for dropping course (s) with grade (W) 

 الخم�س  2020 /06 / 25 04 / 11 / 1441
Thu  4 

 آخر يوم ألداء االختبارات النصف�ة
Last day for midterm exams 

 الخم�س  2020 / 07 / 02 11 / 11 / 1441
Thu  5 

 (W)آخر يوم لال�سحاب من جميع المقررات بعالمة 
Last day for withdrawal from all courses with grade (W) 

 الخم�س  2020 / 07 / 09 18 / 11 / 1441
Thu  6 

 (WF) / (WP)آخر يوم لال�سحاب من جميع المقررات بعالمة 
Last day for withdrawal from all courses with grade (WP)/(WF) 

 الخم�س  2020 / 07 / 16 25 / 11 / 1441
Thu  7 

 آخر يوم درا�ي قبل االختبارات النهائ�ة 
Last day of classes before final exams 

ف اإل 2020 / 07 / 20 29 / 11 / 1441 ثنني  
Mon  8 

 *  االختبارات النهائ�ة
Final exams  * 

– 11 / 30 
 األر�عاء  -الثالثاء  21-22/07/2020 01 / 12 / 1441

Tue - Wed  8 

ا ٠٠: ٢  آخر يوم إلدخال واعتماد الدرجات النهائ�ة  ظهر�
Last day for entering and finalizing final grades (2 :00 PM) 

 الخم�س  2020/ 07 / 23 02 / 12 / 1441
Thu  8 

 ٤١١الفصل الدرا�ي  – ١٤٤٢/ ١٤٤١بدا�ة العام األ�اد��ي  
Beginning of Academic Year 1441/1442 - Semester 411 

 األحد  2020 / 08 / 30 11 / 01 / 1442
Sun - 

 

تبارات النهائ�ة لمقررات اللغة  سيتم إعالن توار�ــــخ االخ *
ا. 

�
�ة الحق ف  اإلنجل�ي

* English courses final exam dates will be 
announced later. 

 

 لكم بالتوفيق ودوام الصحة ناع تمنياتم
 


