


األسبوع األول

٤ - ٢٠٢٢/٩/٨م بداية العام االكاديمي ٢٠٢٣/٢٠٢٢م بتاريخ ٢٠٢٢/٩/٤م
األسبوع التعريفي ١١ - ٢٠٢٢/٩/١٥م بداية األسبوع التعريفي والتسجيل لجميع الطلبة الجدد

بداية الدراسة لفصل الخريف ٢٠٢٢م لجميع الطلبة بتاريخ ٢٠٢٢/٩/١٨م
آخر موعد للحذف واإلضافة/ تعديل تقدير )غير مكتمل( بتاريخ 

٢٠٢٢/٩/٢٢م 
األسبوع الثاني ٢٥ - ٢٠٢٢/٩/٢٩م
األسبوع الثالث ٢ - ٢٠٢٢/١٠/٦م
األسبوع الرابع ٩ - ٢٠٢٢/١٠/١٣م

األسبوع الخامس ١٦ - ٢٠٢٢/١٠/٢٠م
األسبوع السادس ٢٣ - ٢٠٢٢/١٠/٢٧م  استقبال طلبات التحويل واالنتقال بين فروع الجامعة)طلبة البرامج األكاديمية

  فقط
األسبوع السابع ١٠/٣٠ - ٢٠٢٢/١١/٣م  بداية امتحانات المنتصف
األسبوع الثامن ٦ - ٢٠٢٢/١١/١٠م  آخر موعد لالنسحاب من المقررات بتقدير منسحب
األسبوع التاسع ١٣ - ٢٠٢٢/١١/١٧م
األسبوع العاشر ٢٠ - ٢٠٢٢/١١/٢٤م آخر موعد لالنسحاب من فصل الخريف ٢٠٢٢م بتاريخ: ٢٠٢٢/١١/٢٤م

األسبوع الحادي عشر ١١/٢٧ - ٢٠٢٢/١٢/١م
األسبوع الثاني عشر ٤ - ٢٠٢٢/١٢/٨م
األسبوع الثالث عشر ١١ - ٢٠٢٢/١٢/١٥م
األسبوع الرابع عشر ١٨ - ٢٠٢٢/١٢/٢٢م

األسبوع الخامس عشر ٢٥ - ٢٠٢٢/١٢/٢٩م نهاية الدراسة بفصل الخريف ٢٠٢٢م بتاريخ ٢٠٢٢/١٢/٢٩م
األسبوع السادس عشر ١ - ٢٠٢٣/١/٥م   بداية االمتحانات النهائية للبرنامج التأسيسي والبرامج األكاديمية بتاريخ

٢٠٢٣/١/١م
األسبوع السابع عشر ٨ - ٢٠٢٣/١/١٢م
األسبوع الثامن عشر ١٥ - ٢٠٢٣/١/١٩م نهاية فترة  االمتحانات النهائية بتاريخ   ٢٠٢٣/١/١٩م

١٨- ٢٠٢٢/٩/٢٢م

)

)w(بتاريخ: ٢٠٢٢/١١/١٠م

بتاريخ: ٢٠٢٢/١٠/٢٣م



األسبوع األول

بداية األسبوع التعريفي للطلبة الجدد بتاريخ: ٢٠٢٣/٢/٥م 
التسجيل لجميع الطلبة 

ـ بداية الدراسة لفصل الربيع ٢٠٢٣م لجميع الطلبة بتاريخ ٢٠٢٣/٢/١٢م
 ـ آخر موعد للحذف واإلضافة/ تعديل تقدير )غير مكتمل(بتاريخ  ٢٠٢٣/٢/١٦م 

األسبوع الثاني ١٩ - ٢٠٢٣/٢/٢٣م
األسبوع الثالث ٢/٢٦ - ٢٠٢٣/٣/٢م
األسبوع الرابع ٥ - ٢٠٢٣/٣/٩م

األسبوع الخامس ١٢ - ٢٠٢٣/٣/١٦م
األسبوع السادس ١٩ - ٢٠٢٣/٣/٢٣م  استقبال طلبات التحويل واالنتقال بين فروع الجامعة)طلبة البرامج األكاديمية فقط
األسبوع السابع ٢٦ - ٢٠٢٣/٣/٣٠م بداية امتحانات المنتصف
األسبوع الثامن ٢ - ٢٠٢٣/٤/٦م  آخر موعد لالنسحاب من المقررات بتقدير منسحب بتاريخ: ٢٠٢٣/٤/٦م
األسبوع التاسع ٩ - ٢٠٢٣/٤/١٣م  آخر موعد لالنسحاب من المقررات بتقدير منسحب
األسبوع العاشر ١٦ - ٢٠٢٣/٤/٢٠م آخر موعد لالنسحاب من فصل الربيع ٢٠٢٣م بتاريخ: ٤/٢٠//٢٠٢٣م

األسبوع الحادي عشر ٢٣ - ٢٠٢٣/٤/٢٧م
األسبوع الثاني عشر ٤/٣٠  - ٢٠٢٣/٥/٤م
األسبوع الثالث عشر ٧ - ٢٠٢٣/٥/١١م
األسبوع الرابع عشر ١٤ - ٢٠٢٣/٥/١٨م

األسبوع الخامس عشر ٢١ - ٢٠٢٣/٥/٢٥م نهاية الدراسة بفصل الربيع ٢٠٢٣م بتاريخ ٢٠٢٣/٥/٢٥م
األسبوع السادس عشر ٥/٢٨  - ٢٠٢٣/٦/١م بداية االمتحانات النهائية للبرنامج التأسيسي والبرامج األكاديمية بتاريخ  ٢٠٢٣/٦/١م
األسبوع السابع عشر ٤ - ٢٠٢٣/٦/٨م
األسبوع الثامن عشر ١١- ٢٠٢٣/٦/١٥م

١٢ - ٢٠٢٣/٢/١٦م

األسبوع التعريفي٥ - ٢٠٢٣/٢/٩م

)



األسبوع األول ٢٥ - ٢٠٢٣/٦/٢٩م  بداية الدراسة في فصل الصيف بتاريخ ٢٠٢٣/٦/٢٥

األسبوع الثاني ٢ - ٢٠٢٣/٧/٦م
األسبوع الثالث ٩ - ٢٠٢٣/٧/١٣م
األسبوع الرابع ١٦ - ٢٠٢٣/٧/٢٠م بداية امتحانات المنتصف

األسبوع الخامس ٢٣ - ٢٠٢٣/٧/٢٧م
األسبوع السادس ٧/٣٠ - ٢٠٢٣/٨/٣م
األسبوع السابع ٦ - ٢٠٢٣/٨/١٠م
األسبوع الثامن ١٣ - ٢٠٢٣/٨/١٧م
األسبوع التاسع ٢٠ - ٢٠٢٣/٨/٢٤م بداية فترة االمتحانات النهائية بتاريخ: ٢٠٢٣/٨/٢٠م
األسبوع العاشر ٢٧ - ٢٠٢٣/٨/٣١م نهاية االمتحانات النهائية بتاريخ: ٢٠٢٣/٨/٣١م


