
عمادة القبول والتسجيل

التقويم الدراسي لجامعة الحدود الشمالية للعام الجامعي ١٤٤٤هـ

يوم الخميس        1444/01/20 الموافق 2022/08/18

يوم الخميس          1444/01/27 الموافق 2022/08/25

يوم الخميس        1444/01/13 الموافق 2022/08/11

يوم الخميس        1444/03/10 الموافق 2022/10/06

يوم الخميس        1444/03/10 الموافق 2022/10/06

يوم الخميس        1444/05/07 الموافق 2022/12/01

يوم الخميس        1444/04/23 الموافق 2022/11/17

يوم الخميس        1444/07/25 الموافق 2023/02/16

يوم الخميس        1444/07/25 الموافق 2023/02/16

يوم الخميس        1444/06/19 الموافق 2023/01/12

يوم الخميس        1444/08/17 الموافق 2023/03/09

يوم الخميس        1444/08/03 الموافق 2023/02/23

يوم الخميس        1444/08/10 الموافق 2023/03/02

يوم الخميس         1444/10/14 الموافق 2023/05/04

يوم الثالثاء          1444/08/01 الموافق 2023/02/21

يوم الثالثاء            1444/10/05 الموافق 2023/04/25

يوم االثنين           1444/06/23 الموافق 2023/01/16

يوم االثنين            1444/11/09 الموافق 2023/05/29

يوم االحد             1444/05/24 الموافق 2022/12/18

يوم الخميس        1444/04/30 الموافق 2022/11/24

يوم االثنين           1444/03/21 الموافق 2022/10/17

يوم االحد        1444/01/09 الموافق 2022/08/07

يوم االحد        1444/01/09 الموافق 2022/08/07

يوم االحد         1444/01/23 الموافق 2022/08/21

يوم االحد         1444/02/08 الموافق 2022/09/04

يوم االحد         1444/02/08 الموافق 2022/09/04

يوم االربعاء        1444/02/25 الموافق 2022/09/21

يوم االحد         1444/02/29 الموافق 2022/09/25

يوم االحد         1444/03/06 الموافق 2022/10/02

يوم االحد         1444/03/20 الموافق 2022/10/16

يوم الخميس        1444/04/16 الموافق 2022/11/10

يوم االحد          1444/04/19 الموافق 2022/11/13

يوم االحد          1444/04/19 الموافق 2022/11/13

يوم االحد          1444/05/03 الموافق 2022/11/27

يوم االحد         1444/05/17 الموافق 2022/12/11

يوم االحد         1444/08/13 الموافق 2023/03/05

يوم االحد         1444/08/27 الموافق 2023/03/19

يوم االحد         1444/08/27 الموافق 2023/03/19

يوم االحد         1444/09/18 الموافق 2023/04/09

يوم االحد         1444/11/08 الموافق 2023/05/28

يوم االحد         1444/11/22 الموافق 2023/06/11

يوم االحد         1444/11/29 الموافق 2023/06/18

يوم الثالثاء       1444/12/16 الموافق 2023/07/04

يوم الخميس        1444/12/04 الموافق 2023/06/22يوم االحد        1444/08/20 الموافق 2023/03/12

يوم االحد         1444/05/17 الموافق 2022/12/11

يوم االحد         1444/05/24 الموافق 2022/12/18

يوم االحد         1444/06/08 الموافق 2023/01/01

يوم االحد         1444/06/22 الموافق 2023/01/15

يوم االحد         1444/07/28 الموافق 2023/02/19

يوم االحد         1444/07/28 الموافق 2023/02/19

يوم االربعاء        1444/08/02 الموافق 2023/02/22

يوم االربعاء        1444/10/06 الموافق 2023/04/26

يوم االحد         1444/08/06 الموافق 2023/02/26

يوم االحد          1444/04/26 الموافق 2022/11/20

       1444/08/10 الموافق 2023/03/02

     1444/09/22 الموافق 2023/04/13

     1444/12/04 الموافق 2023/06/22

        1444/04/30 الموافق 2022/11/24

يوم االحد         1444/02/01 الموافق 2022/08/28

يوم االحد         1444/05/10 الموافق 2022/12/04

             1444/04/30 الموافق 2022/11/24

 1444/08/10 الموافق 2023/03/02

يوم االربعاء          1444/04/15 الموافق 2022/11/09

يوم االربعاء          1444/04/15 الموافق 2022/11/09

يوم السبت          1444/02/28 الموافق 2022/09/24

يوم السبت          1444/04/18 الموافق 2022/11/12

يوم السبت          1444/05/09 الموافق 2022/12/03

يوم السبت          1444/08/19 الموافق 2023/03/11

يوم السبت          1444/08/19 الموافق 2023/03/11

يوم الخميس        1444/11/19 الموافق 2023/06/08

يوم الخميس         1444/11/19 الموافق 2023/06/08

يوم الخميس         1444/11/26 الموافق 2023/06/15

يوم الخميس         1444/12/04 الموافق 2023/06/22

يوم السبت           1444/12/20 الموافق 2023/07/08

يوم السبت           1444/05/09 الموافق 2022/12/03

يوم االحد       1444/01/02 الموافق 2022/07/31

يوم السبت        1444/01/22 الموافق 2022/08/20

المـوضـوع
البــدايــة

التاريخاليومالتاريخاليوم
النهــايــة

الفــصــل الدراســي االول 1444هـ الموافق 2023-2022

إتاحة التأجيل إلكترونيًا  للفصل الدراسي االول      

إتاحة تسجيل المقررات إلكترونيًا  للفصل الدراسي االول

إستقبال طلبات التحويل الخارجي والزيارة من خارج الجامعة أو بين فروعها   

الحذف واالضافة    

الفصل الدراسي االول   

إتاحة اإلنسحاب من مقرر دراسي إلكترونياً   

إتاحة اإلعتذار إلكترونيًا  عن الفصل الدراسي االول   

إجازة اليوم الوطني   

إستقبال طلبات إعادة القيد    

إختبارات منتصف الفصل الدراسي االول    

إجازة نهاية أسبوع مطولة   

إجازة نهاية أسبوع مطولة   

إتاحة التأجيل إلكترونيًا  للفصل الدراسي الثاني   

اإلختبارات  النهائية العملية والسريرية   

اإلختبارات النهائية    

إتاحة تسجيل المقررات إلكترونيًا  والحذف واالضافة   

الفصل الدراسي الثاني   

إتاحة االنسحاب من مقرر دراسي إلكترونيًا    

إتاحة االعتذار إلكترونيًا  عن الفصل الدراسي الثاني    

إجازة نهاية أسبوع مطولة   

إستقبال طلبات إعادة القيد

إختبارات منتصف الفصل  الدراسي الثاني  

إجازة نهاية أسبوع مطولة   

إتاحة التأجيل إلكترونيًا  للفصل الدراسي الثالث   

اإلختبارات  النهائية العملية والسريرية   

إجازة يوم التأسيس   

اإلختبارات النهائية    

بداية إجازة الفصل الدراسي الثاني 1444  

إتاحة تسجيل المقررات إلكترونيًا  والحذف واالضافة   

الفصل الدراسي الثالث   

إتاحة اإلنسحاب من مقرر دراسي إلكترونيًا    

إتاحة االعتذار إلكترونيًا  عن الفصل الدراسي الثالث    

إستقبال طلبات إعادة القيد

إختبارات منتصف الفصل  الدراسي الثالث   

 إجازة عيد الفطر المبارك    

بداية الدراسة بعد إجازة عيد الفطر    

إجازة نهاية أسبوع مطولة   

اإلختبارات  النهائية العملية والسريرية   

اإلختبارات النهائية   

إجازة نهاية العام    

إتاحة التحويل االلكتروني الداخلي (من كلية االخرى)  

بداية إجازة الفصل الدراسي األول 1444

@DAR_NBU ard@nbu.edu.sa0146614222www.nbu.edu.sa   

نهاية 
دوام يوم الخميس

نهاية 
دوام يوم الخميس

نهاية 
دوام يوم الخميس

نهاية 
دوام يوم الخميس

نهاية 
دوام يوم الخميس

نهاية 
دوام يوم الخميس

المـوضـوع
البــدايـــة

التاريخاليومالتاريخاليوم
النهــايــة

المـوضـوع
البــدايـــة

التاريخاليومالتاريخاليوم
النهــايــة

الفــصــل الدراســي الثــانــي 1444هـ الموافق 2023-2022

الفــصــل الدراســي الثــالــث 1444هـ الموافق 2023-2022

 يوم الخميس        1444/06/19 الموافق 2023/01/12  يوم األحد        1444/06/15 الموافق 2023/01/08 

 يوم الخميس        1444/09/22 الموافق 2023/04/13يوم األحد          1444/09/18 الموافق 2023/04/09


