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 عمادة القبول والتسجيل 
 األوىل والدراسات العليا اجلامعيتني تنيللمرحل لتقومي األكادمييا

 م2021/2022 م اجلامعيلعاا
 

 الفصل الدراسي األول
 م2021سبتمرب  1 األربعاء دوام أعضاء هيئة التدريس

 سبتمرب  8 األربعاء  –سبتمرب  1 األربعاء فرتة احلذف واإلضافة 

 سبتمرب  9اخلميس   –سبتمرب  8األربعاء  التهيئة للطلبة اجلدد 

 سبتمرب  12األحد  بدء الدراسة 

 سبتمرب  15األربعاء  بدء الدراسة )لطلبة الدراسات العليا اجلدد( 

 سبتمرب  16اخلميس  التهيئة لطلبة الدراسات العليا اجلدد 

 أكتوبر  11االثنني  ذف املقررات الدراسية حل آخر موعد

 أكتوبر  11االثنني  آخر موعد إللغاء القبول 
 أكتوبر  11االثنني  سرتجاع الرسوم الدراسية كاملةالآخر موعد 

 أكتوبر  11 االثنني فصل أو فصلني آخر موعد لتقدمي طلب أتجيل دراسة

 ديسمرب  23اخلميس  – أكتوبر  12 الثالاثء (W)بدرجة  أكثر من مقرر أو  فرتة االنسحاب

 أكتوبر  18 االثنني هـ*1443إجازة املولد النبوي الشريف لعام 

 نوفمرب  4اخلميس   – أكتوبر 31األحد  إجازة منتصف الفصل الدراسي للطلبة 
للعام فرتة تقدمي طلبات التحويل للفصل الدراسي الثاين  

 م 2021/2022اجلامعي 
 نوفمرب  18اخلميس  –نوفمرب  1االثنني 

 للعام اجلامعي التسجيل للفصل الدراسي الثاين 
 ديسمرب   16اخلميس  –نوفمرب  21األحد  م2021/2022

 ديسمرب  13االثنني  (WA/WF)ي آخر موعد لرصد االنسحاب اإلجبار 
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 احتفاالت اجلامعة ابلعيد الوطين وعيد اجللوس 
 م2021لعام 

 ديسمرب 15 األربعاء –ديسمرب  14 الثالاثء

 ديسمرب 17 اجلمعة –ديسمرب   16 اخلميس م2021العيد الوطين وعيد اجللوس لعام 

 ديسمرب   30اخلميس  آخر يوم دراسي 

 م 2022يناير  1 السبت إجازة رأس السنة امليالدية 

 يناير  13 اخلميس  –يناير  3االثنني  فرتة االمتحاانت النهائية

 يناير  15السبت  النهائية آخر موعد لتسليم الدرجات 

 يناير  27اخلميس   –يناير  16األحد  إجازة ما بني الفصلني ألعضاء هيئة التدريس 

 أبريل  28اخلميس  –يناير  17 االثنني اجلامعة الدراسة يف فرتة االنسحاب النهائي من 

 يناير  25الثالاثء   –يناير  19األربعاء  لطلبة( ا) فرتة تقدمي طلبات التظلم من نتيجة مقرر

 يناير  25الثالاثء   –يناير  19األربعاء  ( الطلبةفرتة حتديد التخصص الفرعي )

 فرباير  3اخلميس   –يناير  19األربعاء  )الطلبة(  فرتة التقدمي لدراسة حالة طالبية
ألقسام ا( سليم نتائج التظلم من نتيجة مقررآخر موعد لت

 )األكادميية
 فرباير   3اخلميس 

ألقسام ا(آخر موعد لتسليم حتديد التخصص الفرعي 
 )األكادميية

 ير فربا  3اخلميس 
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 الثاين الفصل الدراسي 

 ير فربا 3اخلميس   – يناير 26األربعاء  فرتة احلذف واإلضافة 

 يناير  30األحد  دوام أعضاء هيئة التدريس

 فرباير  6األحد  بدء الدراسة 

 مارس  7 االثنني   الدراسية املقرراتذف حل آخر موعد
 مارس  7االثنني  سرتجاع الرسوم الدراسية كاملةالآخر موعد 

 مارس  7 االثنني فصل أو فصلني أتجيل دراسة  آخر موعد لتقدمي طلب

 أبريل  28اخلميس  – مارس  8 الثالاثء (W)بدرجة  أكثر من مقرر أو فرتة االنسحاب 

 مارس  31اخلميس  –  مارس 27األحد  الدراسي للطلبة إجازة منتصف الفصل 

 أبريل  2السبت  هـ*  1443أول أايم شهر رمضان املبارك لعام 
للعام   فرتة تقدمي طلبات التحويل للفصل الدراسي األول 

 م 2022/2023 اجلامعي
 أبريل  21اخلميس  –  أبريل 3األحد 

 أبريل   21اخلميس  االنتخاابت الطالبية 

 مايو 1األحد  العمالإجازة يوم  

 مايو 3الثالاثء   –مايو  1األحد  هـ* 1443إجازة عيد الفطر املبارك لعام 
 آخر موعد لرصد االنسحاب اإلجباري

(WA/WF)  
 مايو 3الثالاثء 

 مايو  26اخلميس  آخر يوم دراسي 

 يونيو  7الثالاثء  – مايو 28السبت  فرتة االمتحاانت النهائية

 يونيو  11السبت  لتسليم الدرجات النهائية آخر موعد 

 يوليو  28اخلميس   –يونيو  13األثنني  فرتة االنسحاب النهائي من الدراسة يف اجلامعة 
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 الصيفي الدراسي الربانمج

 يونيو  21الثالاثء  – يونيو  15األربعاء  فرتة تقدمي طلبات التظلم من نتيجة مقرر )الطلبة( 

 يونيو  21الثالاثء  – يونيو  15األربعاء  فرتة حتديد التخصص الفرعي )الطلبة( 

 يونيو  28الثالاثء   – يونيو  15األربعاء  )الطلبة(  فرتة التقدمي لدراسة حالة طالبية
 آخر موعد لتسليم نتائج التظلم من نتيجة مقرر

 )األقسام األكادميية(
 يونيو  28الثالاثء 

األقسام (آخر موعد لتسليم حتديد التخصص الفرعي 
 )األكادميية

 يونيو  28الثالاثء 

 أغسطس  30 الثالاثء – يو نيو   30 اخلميس إجازة أعضاء هيئة التدريس

 التسجيل للربانمج الصيفيفرتة  يونيو  19األحد -يونيو   16اخلميس 

 لدفع الرسوم الدراسيةآخر موعد  يونيو  19األحد 

 بدء الدراسة  يونيو  21الثالاثء 

 آخر موعد حلذف املقررات الدراسية  يونيو  27االثنني 

 (W)بدرجة  من مقرر أو مقررات فرتة االنسحاب يوليو  21اخلميس  –  يونيو 28الثالاثء 

 أغسطس  4اخلميس  –  يونيو 28الثالاثء 
للعام اجلامعي فرتة التسجيل للفصل الدراسي األول 

 م2022/2023
 هـ*1443يوم عرفة لعام  يوليو  8 اجلمعة

 هـ*1443عيد األضحى املبارك لعام إجازة  يوليو  12 الثالاثء – يوليو  9 السبت

 هـ*1444 لعام إجازة رأس السنة اهلجرية يوليو  29اجلمعة 
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 م2022/2023م اجلامعي لعاا
 الفصل الدراسي األول

 
 
 

 * مرتبط برؤية اهلالل. 

 (WA/WF)آخر موعد لرصد االنسحاب اإلجباري  أغسطس  2الثالاثء 

 إجازة عاشوراء*  أغسطس  7األحد  –أغسطس  6السبت 

 آخر يوم دراسي  أغسطس  16الثالاثء 

 فرتة االمتحاانت النهائية أغسطس  22 االثنني  – أغسطس   18اخلميس 

 آخر موعد لتسليم الدرجات النهائية  أغسطس  24األربعاء 

 فرتة تقدمي طلبات التظلم من نتيجة مقرر )الطلبة(  أغسطس   30 الثالاثء –  أغسطس  25 اخلميس

 سبتمرب  4األحد 
آخر موعد لتسليم نتائج التظلم من نتيجة مقرر 

 )ألقسام األكادمييةا(

 دوام أعضاء هيئة التدريس م2022 أغسطس  31 األربعاء

 احلذف واإلضافة فرتة  سبتمرب  8 اخلميس – سبتمرب  1 اخلميس

 التهيئة للطلبة اجلدد   سبتمرب  8اخلميس   –سبتمرب  7األربعاء 

 بدء الدراسة  سبتمرب  11األحد 


