Fall Semester 2021/2022
الحدث

Hijri Date
التاريخ الهجري

AD. Date
التاريخ الميالدي

فترة القبول للفصل الدراسي االول

االحد 1442/10/25
الخميس1443/1/25

Sunday 6/6/2021
Thursday 2/9/2021

بدء فترة التسجيل

االحد 1443/1/21
الخميس1443/1/25

Sunday 29/8/2021
Thursday 2/9/2021

Registration Period

فترة تأجيل الدراسة للفصل الدراسي

االحد 1443/1/21
الخميس1443/1/25

Sunday 29/8/2021
Thursday 2/9/2021

Period To postponed the
semester

فترة تغير التخصص

االحد 1443/1/21
الخميس1443/1/25

Sunday 29/8/2021
Thursday 2/9/2021

Changing majors week

بدء الدراسة

االحد 1443/1/21

Sunday 29/8/2021

Classes begin

التسجيل المتأخر تحويل سحب اضافة
( 100لاير غرامة تأخير)

ا االحد 1443/1/28
الخميس 1443/2/2

Sunday 5/9/2021 To
Thursday 9/9/2021

Late Resist. Swap. Add/Drop
)(+100 SR

اليوم االرشادي

الثالثاء 1443/1/30

Tuesday 7/9/2021

Orientation Day

فترة الحذف االولى للمواد
(استرجاع  %75من الرسوم)

االحد 1443/2/5
الخميس 1443/2/16

Sunday 12/9/2021 To
Thursday 23/9/2021

First drop period for subjects
)(Refund 75%

فترة الحذف الثانية للمواد
(استرجاع  %50من الرسوم)

االحد 1443/2/26
الخميس 1443/3/1

Sunday 19/9/2021 To
Thursday 7/10/2021

Second drop period for subjects
)(Refund 50%

Thursday 23/9/2021

National Day Vacation

اجازة اليوم الوطني

الخميس 1443/2/16

Academic Activities
Admission Period

First withdraw period
)(25% refund

فترة السحب االولى للفصل
(استرجاع  %25من الرسوم)

االحد 1443/3/4
الخميس 1443/3/15

Sunday 10/10/2021 To
Thursday 21/10/2021

اإلختبارات النصفية

االحد 1443/3/18
الخميس 1443/3/29

Sunday 24/10/2021 To
Thursday 4/11/2021

Midterm Exams

فترة السحب الثانية للفصل
(اليسترد الطالب/الطالبة اي مبلغ)

االحد 1443/3/18
الخميس 1443/5/12

Sunday 24/10/2021 To
Thursday 16/12/2021

Second withdraw period
)(no refund

فترة االرشاد االكاديمي للفصل الثاني

االحد 1443/4/23
الخميس 1443/5/12

Sunday 28/11/2021 To
Thursday 16/12/2021

Academic Advising period

القبول/التسجيل المبكرللفصل الثاني

االحد 1443/5/8

Sunday 12/12/2021

Early Admission \ Registration

اإلختبارات النهائية

االحد 1443/5/15
الخميس 1443/5/26

Sunday 19/12/2021 To
Thursday 30/12/2021

Final Exams

اجازة منتصف السنة

االحد 1442/5/29
الخميس 1442/6/10

Sunday 2/1/2022 To
Thursday 13/1/2022

Mid-Year Vacation

بداية التسجيل والدراسة للفصل الدراسي
الثاني2022

االحد 1443/6/13

Sunday 16/1/2022

Spring 2022 Semester
Registration & start classes

القواعد المالية
رسوم القبول 1200 :لاير
•
•
•
•

تسجيل المواد
رسوم الساعة لقسم التصاميم  1750 :لاير
رسوم الساعه لقسم االدارة  1600 :لاير
رسوم الساعه لقسم علوم الحاسب و تقنية
المعلومات  1600 :لاير
رسوم الساعه لقسم الهندسة  2000 :لاير

التسجيل المتأخر( تسجيل المواد او االضافة بعد بدء
الدراسة او انتهاء فترة التسجيل ) 100 :
لاير/للمادة +رسوم تسجيل المواد
تحويل شعبة  100:لاير

•
•
•
•
•

Financial Rules
Admission fees: 1200 SR
Course registration
• Design Credit Hour fees: 1750 SR
• Management Credit Hour fees: 1600 SR
• Computer Science & IT Credit Hour fees:
1600 SR
• Engineering Credit Hour fees: 2000 SR
Late Registration (registering or adding a course
after classes start): course fees + 100 SR late
registration fees.
Swap section :100 SR

Dropping\Withdrawal a subject will be refunded
as follows:
سيتم معالجة الحذف /االنسحاب كاآلتي:
• Drop Period: refund 100% of the subject
fees.
فترة الحذف :يسترد الطالب  %100من قيمة
• First Drop period: refund only 75% of the
رسوم المادة المدفوعة
subject fees.
فترة الحذف األولى  :يسترد الطالب  %75من
• Second Drop period: refund only 50% of the
قيمة رسوم المادة المدفوعة
subject fees.
فترة الحذف الثانية  :يسترد الطالب  %50من
• First Withdrawal period: refund only 25% of
قيمة رسوم المادة المدفوعة
the subject fees.
فترة السحب األولى  :يسترد الطالب  %25من
• Second Withdrawal period: No refund
قيمة رسوم المادة المدفوعة
فترة السحب الثانية :ال يسترد الطالب اي مبلغ

