
اىل من اىل من 

االحد 09/10/2022بدء العام الجامعي 

ة السحب واإلضافة  الخميساالحد 09/10/202220/10/2022فتر

الخميس  2022/202313/10/2022آخر موعد لتقديم طلب تأجيل  الدراسة عىل الفصل األول 

االحد 16/10/2022 2022/2023بدء التدريس للفصل األول 

ي 
ي والصيف 

 
 وتزويد دائرة القبول 2021/2022آخر موعد لتقديم امتحانات  غتر المكتمل للفصل الدراسي الثان

والتسجيل بالنتائج
االثنير  17/10/2022

ي 
السبت السبت 03/12/202210/12/2022لجميع المراحل الدراسية  ( MidTerm   )االمتحان النصف 

االحد 25/12/2022عيد الميالد المجيد 

االحد 01/01/2023ر أس السنة الميالدية 

ي 
 
ة التسجيل لمواد الفصل الدراسي الثان االحد األحد 2022/202308/01/202315/1/2023فتر

السبت 21/1/2023 2022/2023آخر موعد لالنسحاب من مادة أو أكتر من جميع المواد للفصل الدراسي األول 

الخميس 2022/202326/1/2023آخر يوم تدريس للفصل الدراسي األول 

الخميس 2022/202326/1/2023آخر موعد لتقديم طلب االنقطاع عن الدراسة للفصل الدراسي األول 

السبت السبت 2022/202328/1/202304/02/2023االمتحانات النهائية للفصل الدراسي األول 

الخميساالحد 05/02/202323/2/2023اجازة الطلبة بير  الفصلير  

الخميس2022/202309/02/2023آخر موعد العتماد نتائج الفصل األول 

ي للفصل األول 
 
ة مراجعة عالمات االمتحان النهان االربعاءالخميس09/02/202315/2/2023 2022/2023فتر

الخميساألحد 12/02/202323/2/2023اجازة أعضاء الهيئة التدريسية 

اىل من اىل من 

ن 27/2/2023بدء الدوام  الدراسي   اإلثني 

ة السحب واإلضافة  السبتاالحد 26/02/202304/03/2023فتر

اض عىل عالمات الفصل األول  ويد القبول والتسجيل بنتائج االعتر ن ن27/02/2023 2022/2023آخر موعد لتر االثني 

ي 
ن
االحد 2022/202305/03/2023آخر موعد لتقديم طلب تأجيل  الدراسة عىل الفصل الثان

ي  
ن
االحد 05/03/2023 2022/2023بدء التدريس للفصل الدراسي الثان

 2022/2023تقويم الجامعي للبكالوريوس للفصل األول 

الحدث 
اليوم التاري    خ 

ي  
ن
 2022/2023تقويم الجامعي للبكالوريوس للفصل الثان

الحدث 
اليوم التاري    خ 



 وتزويد دائرة القبول 2021/2022آخر موعد لتقديم امتحانات  غت  المكتمل للفصل الدراسي االول  

والتسجيل بالنتائج
الخميس 16/3/2023

الخميس 23/3/2023(تقديرا)بداية شهر رمضان المبارك 

ي 
الثالثاء االحد 23/4/202302/05/2023لجميع المراحل الدراسية  ( MidTerm   )االمتحان النصفن

ن 01/05/2023يوم العمال العالمي  اإلثني 

نالجمعه21/4/202324/4/2023 (تقديرا)عطلة عيد الفطر  االثني 

الخميس 25/5/2023عيد االستقالل 

ي  
ة التسجيل لمواد الفصل الدراسي الصيفن ن2022/202329/5/202303/06/2023فتر السبتاالثني 

الجمعه09/06/2023ذكرى الجلوس الملكي
السبت 10/06/2023يوم الجيش وذكرى الثورة العربية الكبرى

ي 
ن
الخميس 08/06/2023 2022/2023آخر موعد لالنسحاب من مادة أو أكتر من جميع المواد للفصل الدراسي الثان

ي 
ن
الخميس 2022/202315/6/2023آخر يوم تدريس للفصل الدراسي الثان

ي 
ن
الخميس 2022/202315/6/2023آخر موعد لتقديم طلب االنقطاع عن الدراسة للفصل الدراسي الثان

ي 
ن
ن االحد 2022/202318/6/202326/6/2023االمتحانات النهائية للفصل الدراسي الثان االثني 

السبت الثالثاء 27/6/202301/07/2023 (تقديرا)عطلة عيد األضىح المبارك 

ي 
ن
ن2022/202303/07/2023آخر موعد العتماد نتائج الفصل الثان االثني 

ي 
ن
ي للفصل الثان

 
ة مراجعة عالمات االمتحان النهان السبتالثالثاء 04/07/202308/07/2023 2022/2023فتر

ي 
ن
اض عىل عالمات الفصل الثان ويد القبول والتسجيل بنتائج االعتر ن السبت 08/07/2023 2022/2023آخر موعد لتر

االحد 09/07/2023بدء اجازة أعضاء الهيئة التدريسية 

اىل من اىل من 

ة السحب واالضافة  الخميس األحد 09/07/202313/07/2023فتر

ي 
االحد16/7/2023 2022/203بدء التدريس للفصل الدراسي الصيف 

األربعاء 19/7/2023رأس السنة الهجرية 

ي 
السبتالسبت19/8/202326/8/2023لجميع المراحل الدراسية  ( MidTerm   )االمتحان النصف 

ة التسجيل لمواد الفصل الدراسي األول من العام الجامعي  السبتاألحد2023/202427/8/202302/09/2023فتر

ي 
السبت2022/202302/09/2023آخر موعد لالنسحاب من مادة او أكتر من جميع المواد للفصل الصيف 

ي 
ي الفصل الصيف 

 
الخميس 2022/202307/09/2023آخر يوم  للتدريس  ف

ي 
السبتالسبت09/09/202316/9/2023 2022/2023اإلمتحانات النهائية للفصل الصيف 

الخميس 14/09/2023نهاية اجازة أعضاء هيئة التدريس

ي 
الثالثاء 19/9/2023 2022/2023آخر موعد العتماد نتائج الفصل الصيف 

الحدث 

ي 
 2022/2023تقويم الجامعي للبكالوريوس للفصل الصيفن

اليوم التاري    خ 



ي 
ي للفصل الصيف 

 
ة  مراجعة عالمات االمتحان النهان الثالثاءالخميس 21/9/202326/9/2023 2022/2023فتر

االربعاء27/09/2023ذكرى المولد النبوي

ي 
اض عىل عالمات الفصل الصيف  ويد دائرة القبول  والتسجيل بنتائج االعتر السبت30/09/2023 2022/2023آخر موعد لتر 

االحد08/10/2024 2023/2024بدء العام  الجامعي 

 2023/2024العام الجامعي 


