


First Semester: ) 20221 ( الفصل الدراسي األول       

االسبوعالحـــــــدثالتاريخ الهجرياليــوم
Week

DayGregorian DateEvent

1442/12/22هـاألحد

• بداية استقبال طلبات تأجيل الفصل الدراسي 	

األول

• بداية إستقبال طلبات الزائر من داخل وخارج 	

الجامعة

• بداية استقبال طلبات اعادة القيد  والفرص	

التمهيدي
Sunday10/08/2021

	• First Day to Postpone the Semester 

	• First  Day to Register Visiting Students 

	• First Day to Apply for Re-Enrollment  and  Pro-

bations’  Extra  

1443/01/16هـالثالثاء

• بداية فترة الحذف واإلضافة عن طريق البوابة 	

االلكترونية

• آخر موعد إلستقبال طلبات الزائر من داخل 	

وخارج الجامعة

• آخر موعد لتقديم طلبات إعادة القيد والفرص 	

التمهيدي
Tuesday24/08/2021

	• First Day to Add and Drop Classes 

Online

	• Last Day to Register Visiting Stu-

dents

	• Last Day toApply for Re-Enroll-

ment  and  Probations’  Extra  

Chances   

1443/01/20هـالسبت
• نهاية فترة الحذف واإلضافة عن طريق البوابة 	

االلكترونية
التمهيدي

Saturday28/08/2021	• Last Day to Add and Drop Classes Online  

•1443/01/21هـاألحد بداية الدراســـــــــــة  والتحضير	
1

Sunday29/08/2021
	• First Day of Classes & Attendance

•1443/01/25هـالخميس •	1Thursday02/09/2021آخر موعد لطلب تأجيل الفصل الدراسي األول	 Last Day to Postpone the Semester

1443/02/05هـاألحد

• طي قيد الطالب الذين لم يسجلوا هذا الفصل	

• بداية استقبال طلبات االعتذار عن مقرر أو 	

فصل دراسي أو عام دراسي للنظام السنوي

3Sunday12/09/2021

	• Dismissing Students Who Did Not  Register

	• First Day for Students to Withdraw 

From a Class or to Drop the Semes-

ter

األربعاء

الخميس
1443/02/15هـ
1443/02/16هـ

• 4إجازة اليوم الوطني	
Wednesday

  Thursday

22/09/2021

23/09/2021
	• National  Day Break

األحد

االثنين
1443/03/11هـ
1443/03/12هـ

• 8إجازة نهاية أسبوع مطولة	
Sunday

Monday

17/10/2021

18/10/2021
	• Extended Weekend Break

•1443/03/29هـالخميس •	10Thursday04/11/2021إجازة نهاية أسبوع مطولة	 Extended Weekend Break

1443/04/13هـالخميس
• آخر موعد لالعتذار عن مقرر أو عن الفصل 	

الدراسي  عن طريق البوابة
12Thursday18/11/2021

	• Last Day for Students to Withdraw 

from a Class or to Drop the Semes-

ter Online

نهاية دوام 

•1443/04/20هـالخميس -إجازة منتصف الفصل الدراسي األول	

 The End of

 Thursday

Workday

25/11/2021	• Mid- Semester break

1443/05/01هـاألحد
• بداية الدراسة بعد اجازة منتصف الفصل 	

الدراسي األول
13

Sunday
05/12/2021	• Classes Resume

•1443/05/11هـاألربعاء •	15Wednesday15/12/2021اعتماد قوائم الحرمان	 Approval of Denied Students List.

•1443/05/15هـاألحـد •	16Sunday19/12/2021إجازة نهاية أسبوع مطولة	 Extended Weekend Break

•1443/05/16هـاالثنين 16Monday20/12/2021بداية االختبارات النهائية للمواد العامة	
	• First Day of Final 

Examinations(General Courses)

•1443/05/19هـالخميس 16Thursday23/12/2021نهاية االختبارات النهائية للمواد العامة	
	• Last Day of Final Examinations 

(General Courses)

•1443/05/22هـاألحد •	17Sunday26/12/2021بداية االختبارات النهائية	 First Day of Final Examinations

•1443/06/02هـاألربعاء •	18Wednesday05/01/2022نهاية االختبارات النهائية	 Last Day of Final Examinations

1443/06/03هـالخميس

• إقفال الفصل الدراسي  وإعتماد النتائج	

• تاريـخ التخـــرج الرسـمي	

• بداية إجازة منتصف العام  للطالب بنهاية 	

دوام يوم  الخميس

18Thursday06/01/2022

	• Closing the Semester and Releas-

ing Results 

 Official Graduation Date

	• First Day of Mid-Year Break (By the End of 

Thursday Workday )

 التقويم األكاديمي
للعام الجامعي 1443هـ
Academic Calendar for 2022/2021



األسبوعالحـــــــدثالتاريخ الهجرياليــوم

WeekDayGregorian DateEvent

1443/06/07هـاالثنين

• بداية إستقبال طلبات إعادة القيد والفرص 	

• بداية إستقبال طلبات التأجيل 	

• بداية إستقبال طلبات الزائر من داخل 	

وخارج الجامعة

Mondayالتمهيدي
10/01/2022

	• First Day to Apply for Re-Enrollment  and  Proba-

tions›  Extra  Chances 

	• First Day to Postpone the Semester 

	• First  Day to Register Visiting Students

1443/06/09هـاألربعاء

• بداية فترة الحذف واإلضافة عن طريق 	

البوابة االلكترونية

• آخر موعد إلستقبال طلبات الزائر من داخل 	

وخارج الجامعة

• آخر موعد لتقديم طلبات إعادة القيد 	

والفرص 

التمهيدي
Wednesday12/01/2022

	• First Day to Add and Drop Classes On-

line

	• Last Day to Register Visiting Students

	• Last Day to Apply for Re-Enrollment  and  Proba-

tions’  Extra  Chances 

1443/6/12هـالسبت
• نهاية فترة الحذف واإلضافة عن طريق 	

البوابة االلكترونية
التمهيدي

Saturday15/1/2022
	• Last Day to Add and Drop Classes On-

line 

•1443/06/13هـاألحـد 1Sunday16/01/2022بداية الدراســـــــــــة والتحضير	
	• First Day of Classes & Attendance

•1443/06/17هـالخميس آخر موعد لطلب التأجيل 	
1

Thursday
20/01/2022

	• Last Day to Postpone  the Semester 

1443/06/27هـاألحد

• بداية استقبال طلبات االعتذار عن مقرر أو 	

فصل دراسي

• طي قيد الطالب الذين لم يسجلوا لهذا 	

الفصل

3Sunday30/01/2022

	• First Day for Students to Withdraw from 

a Class or to Drop this Semester

• 	Dismissing Students Who Did Not Register

األربعاء

الخميس
1443/07/01هـ
1443/07/02هـ

• 3إجازة نهاية أسبوع مطولة	
Wednesday

Thursday

02/02/2022

03/02/2022
	• Extended Weekend Break

األربعاء

الخميس
1443/07/22هـ
1443/07/23هـ

• 6إجازة نهاية أسبوع مطولة	
Wednesday

Thursday

23/02/2022

24/02/2022
	• Extended Weekend Break

نهاية دوام 

1443/08/07هـالخميس

• إجازة منتصف الفصل الدراسي الثاني	

• آخر موعد لالعتذار عن العام الدراسي 	

)نظام سنوي(

8

 The End of

 Thursday

Workday

10/03/2022

	• Mid- Semester break

	• Last Day to Drop the Semester (Yearly 

System)

1443/08/17هـاألحد
• بداية الدراسة بعد جازة منتصف الفصل 	

الدراسي الثاني
9

Sunday
20/03/2022	• Classes Resume

الخميس
1443/08/28هـ

• آخر موعد لالعتذار عن مقرر أو فصل 	

دراسي
10

Thursday
31/03/2022

	• Last Day for Students to Withdraw from 

a Class or to Drop the Semester

نهاية دوام يوم 

1443/09/24هـاالثنين
•  بداية إجازة عيد الفطر للطالب 	

) نهاية دوام يوم الخميس(
13

 The End of

 Monday

Workday
25/04/2022

	• First Day of Eid Al-Fitr Break ( By the 

End of Thursday Workday)

•1443/10/07هـاألحد 14Sunday08/05/2022بداية الدراسة بعد إجازة عيد الفطر 	
	• First Day of Classes after  Eid Al-Fitr 

Break

•1443/10/22هـاالثنين •	16Monday23/05/2022اعتماد قوائم الحرمان	 Approval of Denied Students List.

األربعاء

الخميس
1443/10/24هـ
1443/10/25هـ

• 16إجازة نهاية أسبوع مطولة	
Wednesday

Thursday

25/05/2022

26/05/2022
	• Extended Weekend Break

•1443/10/28هـاألحد 17Sunday29/05/2022بداية االختبارات النهائية للمواد العامة	
	• First Day of Final Examinations (General 

Courses

•1443/11/03هـالخميس 17Thursday02/06/2022نهاية االختبارات النهائية للمواد العامة	
	• Last Day of Final Examinations (General 

Courses)

•1443/11/06هـاألحد •	18Sunday05/06/2022بداية االختبارات النهائية	 First Day of Final Examinations

•1443/11/16هـاألربعاء •	19Wednesday15/06/2022نهاية االختبارات النهائية	 Last Day of Final Examinations 

1443/11/17هـالخميس

• إقفال الفصل الدراسي واعتماد النتائج	

• تاريـخ التخـــرج الرسـمي	

• بداية إجازة نهاية العام الدراسي للطالب 	

بنهاية دوام يوم الخميس

19Thursday16/06/2022

	• Closing the Semester and Releasing Results

	• Official Graduation Date

	• First Day of Summer Break ( By the End of Thursday 

Workday)

 التقويم األكاديمي
للعام الجامعي 1443هـ
Academic Calendar for 2022/2021

 :Second Semesterالفصل الدراسي الثاني )20222( 
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