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 2022 - 2021التقويم الجامعي للعام الدراسي                   

 

  

   

 

 

 

                                                                                   

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 الجمعة الخميس األربعاء الثالثاء االثنين األحد السبت األسبوع

 2021-10-8 2021-10-7 2021-10-6 2021-10-5 202-10-4 2021-10-3 2021-10-2 األول

 2021-10-15 2021-10-14 2021-10-13 202-10-12 2021-10-11 2021-10-10 2021-10-9 الثاني

 2021-10-22 2021-10-21 2021-10-20 202-10-20 2021-10-18 2021-10-17 2021-10-16 الثالث

 2021-10-29 2021-10-28 2021-10-27 202-10-26 2021-10-25 2021-10-24 2021-10-23 الرابع

 2021-11-5 2021-11-4 2021-11-3 2021-11-2 2021-11-1 2021-10-31 2021-10-30 الخامس

 2021-11-12 2021-11-11 2021-11-10 2021-11-9 2021-11-8 2021-11-7 2021-11-06 السادس

 2021-11-19 2021-11-18 2021-11-17 2021-11-16 1209-11-15 2021-11-14 2021-11-13 السابع

 2021-11-26 2021-11-25 2021-11-24 2021-11-23 1209-11-22 2021-11-21 2021-11-20 الثامن

 2021-12-3 2021-12-2 2021-12-1 2021-11-30 1209-11-29 2021-11-28 2021-11-27 التاسع

 2021-12-10 2021-12-9 2021-12-8 2021-12-7 2021-12-6 2021-12-5 2021-12-04 العاشر

 2021-12-17 2021-12-16 2021-12-15 2021-12-14 2021-12-13 2021-12-12 2021-12-11 الحادي عشر

 2021-12-24 2021-12-23 2021-12-22 2021-12-21 2021-12-20 2021-12-19 2021-12-18 الثاني عشر

 2021-12-31 2021-12-30 2021-12-29 2021-12-28 2021-12-27 2021-12-26 2021-12-25 الثالث عشر

 2022-1-7 2022-1-6 2022-1-5 2022-1-4 2022-1-3 2022-1-2 2022-01-01 الرابع عشر

 2022-1-14 2022-1-13 2022-1-12 2022-1-11 2022-1-10 2022-1-9 2022-01-08 الخامس عشر

 2022-1-21 2022-1-20 2022-1-19 2022-1-18 2022-1-17 2022-1-16 2022-01-15 السادس عشر

 2022-1-28 2022-1-27 2022-1-26 2022-1-25 2022-1-24 2022-1-23 2022-01-22 السابع عشر

 2022-2-4 2022-2-3 2022-2-2 2022-2-1 2022-1-31 2022-1-30 2022-01-29 الثامن عشر

 2022-2-11 2022-2-10 2022-2-9 2022-2-8 2022-2-7 2022-2-6 2022-02-05 التاسع عشر

 2022-2-18 2022-2-17 2022-2-16 2022-2-15 2022-2-14 2022-2-13 2022-02-12 العشرون

 راسي األولالفصل الد
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 2022 - 2021التقويم الجامعي للعام الدراسي                   

 

  

 

 

 اليوم التاريخ البيان مالحظات

 السبت 11/9/2021 دوام أعضاء هيئة التدريسبدء  

  لسبتا 2021/ 11/9 فترة تسجيل المواد للطلبة الجددبدء  

  2022 – 2021لعام الدراسي الفصل األول لبدء  

 

 

 

  2017/2018بدء العام الدراسي 

2/10/2021 

 

 

 

 السبت

 األربعاء 13/10/2021 تسجيل الطلبة القدامىانتهاء فترة  

 السبت  16/10/2021 بدء الدراسة للفصل الدراسي األول  

 ألربعاءا –السبت  27/10/2021 -16/10 واإلضافة نسحاباالفترة  

 الثالثاء 19/10/2021 هـ ) تقديرا ( 1443ربيع األول  12ذكرى المولد النبوي الشريف  عطلة *

 األربعاء 3/11/2021 المبلغ ترصيدمن المواد مع انتهاء فترة االنسحاب  

 فترة إجراء االمتحان األولبدء  

 

 السبت  27/11/2021

 السبت  11/12/2021 (Midtermاالمتحان النصفي )إجراء فترة بدء  

 األربعاء 18/12/2021 متحانقدم لاللتبا أخر موعد لوصول تنسيب الكليات بتشكيل لجنة االمتحان الشامل وأسماء الراغبين 

 السبت 25/12/2021                        ذكرى الميالد المجيد                                                      عطلة

  األحد  26/12/2021 فترة إجراء االمتحان الثانيبدء  

 السبت 1/1/2022 رأس السنة الميالدية  عطلة

 السبت 8/1/2021 ترة االمتحان الشاملبدء ف 

 السبت  2022/ 8/1 للفصل الثانيللطلبة القدامى المبكر التسجيل بدء  

 األربعاء 16/1/2022 لالنسحاب من المواد بدون ترصيد المبلغآخر موعد  

 األربعاء 16/1/2022  آخر موعد للحرمان 

 األربعاء 26/1/2022 أخر موعد لمناقشة رسائل الماجستير )مسار الرسالة( 

 األربعاء 26/1/2022 ل (أخر موعد لتسليم نتائج االمتحان الشامل لطلبة الدراسات العليا ) مسار الشام 

 السبت   29/1/2022 إجراء االمتحانات النهائيةبدء  

 السبت 12/2/2022 لمواد الفصل األول النهائيةاالمتحانات إعالن نتائج انتهاء  

 الخميس 17/2/2022 من غير اإلداريين عضاء هيئة التدريس بدء إجازات أ 

   قرار مجلس العمداء بمنح الدرجات العلمية 

 األحد 6/3/2022 أخر موعد  لمراجعة عالمة االمتحان النهائي  

     قويم الهجريالعطل حسب الت*                                                                                      

 الفصل الدراسي األول
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 الجمعة الخميس األربعاء الثالثاء االثنين األحد السبت األسبوع

 2022-3-4 2022-3-3 2022-3-2 2022-3-1 2022-2-28 2022-2-27 2022-2-26 األول

 2022-3-11 2022-3-10 2022-3-9 2022-3-8 2022-3-7 2022-3-6 2022-3-5 الثاني

 202-3-18 2022-3-17 202-3-16 2022-3-15 2022-3-14 2022-3-13 2022-3-12 الثالث

 2022-3-25 2022-3-24 2022-3-23 2022-3-22 2022-3-21 2022-3-20 2022-3-19 الرابع

 2022-4-1 2022-3-31 2022-3-30 2022-3-29 2022-3-28 2022-3-27 2022-3-26 الخامس

 2022-4-8 2022-4-7 2022-4-6 2022-4-5 2022-4-4 2022-4-3 2022-4-2 السادس

 2022-4-15 2022-4-14 2022-4-13 2022-4-12 2022-4-11 2022-4-10 2022-4-9 السابع

 2022-4-22 2022-4-21 2022-4-20 2022-4-19 202-4-18 202-4-17 2022-4-16 الثامن

 2022-4-29 2022-4-28 2022-4-27 2022-4-26 2022-4-25 202-4-24 2022-4-23 التاسع

 2022-5-6 2022-5-5 2022-5-4 2022-5-3 2022-5-2 2022-5-1 2022-4-30 العاشر

 2022-5-13 2022-5-12 2022-5-11 2022-5-10 2022-5-9 2022-5-8 2022-5-7 عشرالحادي 

 2022-5-20 2022-5-20 2022-5-18 2022-5-17 2022-5-16 2022-5-15 2022-5-14 الثاني عشر

 2022-5-27 2022-5-26 2022-5-25 2022-5-24 2022-5-23 2022-5-22 2022-5-21 الثالث عشر

 2022-6-3 2022-6-2 2022-6-1 2022-5-31 2022-5-30 2022-5-29 2022-5-28 الرابع عشر

 2022-6-10 202-6-9 2022-6-8 2022-6-7 2022-6-6 2022-6-5 2022-6-4 الخامس عشر

 2022-6-17 202-6-16 2022-6-15 2022-6-14 2022-6-13 2022-6-12 2022-6-11 السادس عشر

 2022-6-24 202-6-23 2022-6-22 2022-6-21 2022-6-20 2022-6-19 2022-6-18 عشرالسابع 

 2022-7-1 202-6-30 2022-6-29 2022-6-28 2022-6-27 2022-6-26 2022-6-25 عشر  نلثاما

 2022-7-8 2022-7-7 2022-7-6 2022-7-5 2022-7-4 2022-7-3 2022-7-2 عشر التاسع

 2022-7-15 2022-7-14 2022-7-13 2022-7-12 2022-7-11 2022-7-10 2022-7-9 العشرون

 الثانيالفصل الدراسي 
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 اليوم التاريخ البيان مالحظات

 السبت 12/2/2022 تسجيل المواد للطلبة الجدد بدء فترة 

 الخميس 24/2/2022 لمواد الفصل الدراسي الثاني الطلبة القدامىتسجيل  انتهاء 

 تالسب 26/2/2022 2022 – 2021لعام الدراسي الفصل الثاني لوبدء  دوام أعضاء هيئة التدريسبدء  

 السبت 26/2/2022 بدء الدراسة للفصل الدراسي الثاني  

 األربعاء –السبت  9/3/2022 – 26/2/2022 واإلضافة باسحناالفترة  

 (تقديرا)ذكرى اإلسراء والمعراج  

 

 االثنين 28/2/2022

 األربعاء 16/3/2022 انتهاء فترة االنسحاب من المواد مع ترصيد المبلغ 

 السبت   9/4/2022 متحان األول  فترة إجراء االبدء  

 السبت  23/4/2022 (Midtermفترة إجراء االمتحان النصفي )بدء  

 األربعاء 27/4/2022 متحانقدم لالبالت سيب الكليات بتشكيل لجنة االمتحان الشامل وأسماء الراغبيننأخر موعد لوصول ت 

 األحد 1/5/2022 عيد العمال عطله

 األربعاء – ألحدا 4/5/2022 – 1/5 سعيدعيد الفطر ال عطله *

  السبت 14/5/2022 فترة إجراء االمتحان الثانيبدء  

 السبت 21/5/2022 االمتحان الشاملفترة بدء  

 السبت 21/5/2022 للفصل الصيفي المبكر للطلبة القدامىالتسجيل بدء فترة  

 األربعاء 25/5/2022 عيد االستقالل عطله

 األربعاء 2/6/2022 اب من المواد بدون ترصيد المبلغلالنسحآخر موعد  

 األربعاء 9/6/2022 آخر موعد للحرمان 

 األربعاء 9/6/2022 آخر موعد لمناقشة رسائل الماجستير ) مسار الرسالة ( 

 األربعاء 9/6/2022 ل (آخر موعد لتسليم نتائج االمتحان الشامل لكلية الدراسات العليا ) مسار الشام 

 السبت   11/6/2022 إجراء االمتحانات النهائية ءبد 

 مواد الفصل الدراسي الثانيامتحانات إعالن نتائج انتهاء  

 

25/6/2022 

 

 السبت

 الخميس  30/6/2022  من غير اإلداريينبدء إجازات أعضاء هيئة التدريس  

 قرار مجلس العمداء بمنح الدرجات العلمية 
  

 الثانيالفصل الدراسي 
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 2022 - 2021التقويم الجامعي للعام الدراسي                   

 

 االثنين 11/7/2022 االمتحان النهائي للفصل الدراسي الثاني آخر موعد  لمراجعة عالمة 

     *العطل حسب التقويم الهجري                                                                               

                                    

 

 

 الجمعة سالخمي األربعاء الثالثاء االثنين األحد السبت األسبوع

 2022-7-1 202-6-30 2022-6-29 2022-6-28 2022-6-27 2022-6-26 2022-6-25 األول

 الثاني
2-7-2022 3-7-2022 4-7-2022 5-7-2022 6-7-2022 7-7-2022 8-7-2022 

 الثالث
9-7-2022 10-7-2022 11-7-2022 12-7-2022 13-7-2022 14-7-2022 15-7-2022 

 الرابع
16-7-2022 17-7-2022 18-7-2022 19-7-2022 20-7-2022 21-7-2022 22-7-2022 

 2022-7-29 2022-7-28 2022-7-27 2022-7-26 2022-7-25 2022-7-24 2022-7-23 الخامس

 السادس
30-7-2022 31-7-2022 1-8-2022 2-8-2022 3-8-2022 4-8-2022 5-8-2022 

 السابع
6-8-2022 7-8-2022 8-8-2022 9-8-2022 10-8-2022 11-8-2022 12-8-2022 

 2022-8-19 2022-8-18 2022-8-17 2022-8-16 2022-8-15 2022-8-14 2022-8-13 الثامن

 2022-8-26 2022-8-25 2022-8-24 2022-8-23 2022-8-22 2022-8-21 2022-8-20 التاسع

 العاشر
27-8-2022 28-8-2022 29-8-2022 30-8-2022 31-8-2022 1-9-2022 2-9-2022 

 عشرالحادي 
3-9-2022 4-9-2022 5-9-2022 6-9-2022 7-9-2022 8-9-2022 9-9-2022 

 الثاني عشر
10-9-2022 11-9-2022 12-9-2022 13-9-2022 14-9-2022 15-9-2022 16-9-2022 

 2022-9-23 2022-9-22 2022-9-21 2022-9-20 2022-9-19 2022-9-18 2022-9-17 الثالث عشر
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 2022-9-30 2022-9-29 2022-9-28 2022-9-27 2022-9-26 2022-9-25 2022-9-24 الرابع عشر

 2022-10-7 2022-10-6 2022-10-5 2022-10-4 2022-10-3 2022-10-2 2022-10-1 الخامس عشر

 2022-10-14 2022-10-13 2022-10-12 2022-10-11 2022-10-10 2022-10-9 2022-10-8 السادس عشر

 الصيفيالفصل الدراسي 
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 2022 - 2021التقويم الجامعي للعام الدراسي                   

 

 اليوم التاريخ البيان الحظاتم

 السبت  18/6/2022 بدء فترة تسجيل المواد للطلبة القدامى والجدد 

 السبت 2/7/2022 2022 – 2021لعام الدراسي الفصل الصيفي لبدء  

 السبت 2/7/2022 الصيفيالدراسة للفصل الدراسي بدء  

 ءألربعاا -السبت  6/7/2022 – 2/7 واإلضافة االنسحابفترة  

 األربعاء - السبت 13/7/2022 – 9/7 عيد األضحى المبارك ) تقديرا ( عطله *

 األربعاء 20/7/2022 انتهاء فترة االنسحاب من المواد مع ترصيد المبلغ 

 السبت 30/7/2022 هـ )تقديرا ( 1444محرم  1رأس السنة الهجرية  عطله*

  داألح  31/7/2022 فترة إجراء االمتحان األول  بدء  

 السبت  6/8/2022 (Midtermبدء فترة إجراء االمتحان النصفي ) 

 السبت  6/8/2022 حانم لالمتالتقدأخر موعد لوصول تنسيب الكليات بتشكيل لجنة االمتحان الشامل وأسماء الراغبين ب 

 السبت  20/8/2022   الثانيفترة إجراء االمتحان بدء  

 السبت 20/8/2022 بدء فترة االمتحان الشامل 

 السبت 27/8/2022 لالنسحاب من المواد بدون ترصيد المبلغآخر موعد  

 األربعاء 31/8/2022 آخر موعد للحرمان 

 األربعاء 31/8/2022 آخر موعد لمناقشة رسائل الماجستير ) مسار الرسالة ( 

 األربعاء 31/8/2022 ل (آخر موعد لتسليم نتائج االمتحان الشامل لكلية الدراسات العليا ) مسار الشام 

 األربعاء  3/9/2022 إجراء االمتحانات النهائية بدء 

 السبت 10/9/2022  دوام أعضاء هيئة التدريسبدء  

 انتهاء إعالن نتائج امتحانات مواد الفصل الدراسي الثاني 

 

14/9/2022 

 

 السبت

   قرار مجلس العمداء بمنح الدرجات العلمية 

 السبت 1/10/2022 ة عالمة االمتحان النهائي للفصل الدراسي الثانيآخر موعد  لمراجع 

     *العطل حسب التقويم الهجري                                                                                 


