التقويم الجامعي للعام الدراسي 2022 / 2021
الفصل الدراسي األول
 -1بدء تسجيل الطالب القدامى للفصل األول  2022/ 2021اعتبا ار من صباح يوم السبت 2021/09/25
وحتى نهاية الدوام الرسمي يوم الخميس .2021/09/30
 -2بدء دوام الطالب للفصل األول يوم الجمعة بتاريخ .2021/10/01
األسبوع

التاريخ

مالحظات

األول

01/10/2021 – 07/10/2021

السحب واإلضافة

الثاني

08/10/2020 – 14/10/2021

الثالث

15/10/2020 – 21/10/2021

الرابع

22/10/2020 – 28/10/2021

الخامس

29/10/2020 – 04/11/2021

السادس

05/11/2021 – 11/11/2021

السابع

12/11/2021 – 18/11/2021

الثامن

19/11/2021 – 25/11/2021

التاسع

26/11/2021 – 02/12/2021

العاشر

03/12/2021 - 09/12/2021

الحادي عشر

10/12/2021 – 18/12/2021

الثاني عشر

17/12/2021 – 23/12/2021

االختبار الثاني

الثالث عشر

24/12/2021 – 30/12/2021

عيد الميالد المجيد

الرابع عشر

31/12/2021 – 06/01/2022

آخر مهلة للسحب  -راس السنة الميالدية

الخامس عشر

07/01/2022 – 15/01/2022

السادس عشر

14/01/2022 – 20/01/2022

آخر موعد إلصدار نتائج الفصل األول يوم االثنين 2022/ 1 / 24

عيد المولد النبوي الشريف

االختبار األول

االمتحان النهائي

الفصل الدراسي الثاني
 -1بدء التسجيل للفصل الدراسي الثاني اعتبا ار من يوم الجمعة  2022/02/04وحتى نهاية الدوام الرسمي من
يوم االربعاء 2022/02/09
 -2بدء دوام الطالب للفصل الدراسي الثاني يوم الجمعة 2022/02/11
األسبوع

التاريخ

مالحظات

األول

11/02/2022 – 17/02/2022

السحب واإلضافة

الثاني

18/02/2022 – 24/02/2022

عيد األم – عيد المعلم

الثالث

25/02/2022 – 03/03/2022

الرابع

04/03/2022 – 10/03/2022

الخامس

11/03/2022 – 17/03/2022

السادس

18/03/2022 – 24/03/2022

السابع

25/03/2022 – 31/03/2022

الثامن

01/04/2022 – 07/04/2022

التاسع

08/04/2022 – 14/04/2022

العاشر

15/04/2022 – 21/04/2022

الحادي عشر

22/04/2022 – 28/04/2022

االختبار الثاني

الثاني عشر

29/04/2022 – 05/05/2022

عيد العمال

الثالث عشر

06/05/2022 – 12/05/2022

عيد الشهداء

الرابع عشر

13/05/2022 – 19/05/2022

آخر مهلة للسحب

الخامس عشر

20/05/2022 – 26/05/2022

السادس عشر

27/05/2022 – 02/06/2022

آخر موعد إلصدار نتائج الفصل الثاني يوم الخميس 2022/06/06

االختبار األول

االمتحان النهائي

الفصل الدراسي الصيفي
 -1بدء التسجيل للفصل الدراسي الصيفي اعتبا ار من يوم السبت  2022/06/18وحتى نهاية الدوام الرسمي من
يوم الخميس 2022/06/23

 -2بدء دوام الطالب للفصل الدراسي الصيفي يوم الجمعة 2022 /06/24
األسبوع

التاريخ

مالحظات

األول

24/06/2022 –30/06/2022

سحب وإضافة

الثاني

01/07/2022 – 07/07/2022

الثالث

08/07/2022 – 14/07/2022

الرابع

15/07/2022 – 21/07/2022

الخامس

22/07/2022 –28/07/2022

السادس

29/07/2022 – 04/08/2022

االختبار الثاني

السابع

05/08/2022 – 11/08/2022

آخر مهلة للسحب

الثامن

12/08/2022 – 18/08/2022

االمتحان النهائي

االختبار األول

آخر موعد إلصدار نتائج الفصل الصيفي يوم األحد .2022/08/21
بداية العام الدراسي  2023- 2022يوم السبت 2022/10/1
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