التقويم الجامعي للعام  1121/1122باستثناء كلية الطب البشري
الفصل الدراسي األول 1121/1122
اليوم

التاريخ

البيـــان

األحد

1111/9/11

بدء العام الجامعي  1111/1111ودوام أعضاء هيئة التدريس

األحد-الخميس

1111/9/11-11

االنسحاب واإلضافة

األحد

1111/9/11

بدء الدراسة في الفصل األول 1111/1111

األحد-الخميس

1111/11/11-11

ورود المواد المطروحة للفصل الثاني  1111/1111من

الخميس

1111/11/11

آخر موعد لتقديم خطط رسائل الماجستير إلقرارها من مجلس

األحد-الخميس

1111/11/2-11/12

الفترة التي يتم خاللها إجراء االمتحان األول

السبت-األربعاء

1111/11/9-1

الخميس

1111/11/11

عيد االضحى المبارك (عطلة) (تقدي اًر)
آخر موعد لتسجيل رسائل الماجستير

األحد-الخميس

1111/11/12-11

االمتحان الشامل لطلبة الماجستير

األحد-الخميس

1111/11/11-11/11

تقديم طلبات تغيير التخصص

السبت

1111/11/11

األحد-الخميس

1111/11/11-2

رأس السنة الهجرية (تقدي اًر) (عطلة)

الفترة التي يتم خاللها إجراء االمتحان الثاني

الخميس

1111/11/1

آخر موعد لتسليم رسائل الماجستير إلى عمادة البحث العلمي

الخميس

1111/11/11

آخر موعد لمناقشة رسائل الماجستير

الخميس

1111/11/11

انتهاء فترة االنسحاب من مواد الفصل األول 1111/1111

الخميس

1111/11/11

آخر موعد لالنسحاب من جميع مواد الفصل األول

األحد

1111/11/11

بدء التسجيل لمواد الفصل الدراسي الثاني1111/1111

األحد

1111/11/11

عيد الميالد المجيد (عطلة)

األحد

1111/1/1

رأس السنة الميالدية (عطلة)

االثنين-الخميس

1111/1/11-1

االمتحانات النهائية للفصل األول 1111/1111

األحد

1111/1/11

الموعد النهائي لتسليم النتائج النهائية إلى وحدة القبول

األحد-الخميس

1111/1/1-1/11

عطلة ما بين الفصلين للطلبة

األحد

1111/1/11

آخر موعد لتنسيب مجالس الكليات بمنح الدرجات العلمية

االثنين

1111/1/12

الكليات

الدراسات العليا (نهاية األسبوع الخامس)

والدراسات العليا

1111/1111

والتسجيل

والشهادات إلى مجلس العمداء
قرار مجلس العمداء بمنح الدرجات العلمية والشهادات
حفل تخريج الفوج الرابع عشر

ملخص تقويم الفصل الدراسي األول 1121/1122
1111/9/11

بدء الدراسة في الفصل الدراسي األول من العام الجامعي .1111/1111

1111/11/11

آخر موعد لتسجيل رسائل الماجستير.

1111/11/11

انتهاء فترة االنسحاب من مواد الفصل الدراسي األول من العام الجامعي
 1111/1111وآخر موعد لالنسحاب من جميع مواد الفصل الدراسي األول
.1111/1111

1111/11/11

بدء التسجيل لمواد الفصل الدراسي الثاني من العام الجامعي .1111/1111

1111/1/11-1

االمتحانات النهائية للفصل الدراسي األول من العام الجامعي .1111/1111

الفصل الدراسي الثاني 1121/1122
اليوم

التاريخ

البيـــان

األحد-الخميس

1111/1/1-1/19

االنسحاب واإلضافة

االثنين

1111/1/21

عيد ميالد جاللة الملك عبداهلل الثاني ابن الحسين المعظم

األحد

1111/1/1

بدء الدراسة في الفصل الثاني 1111/1111

الثالثاء

1111/1/7

األحد-الخميس

1111/2/1-1/11

ذكرى المولد النبوي الشريف(تقدي اًر) (عطلة)

ورود المواد المطروحة للفصل الصيفي 1111/1111

الخميس

1111/2/1

آخر موعد لتقديم خطط رسائل الماجستير إلقرارها من

األحد-الخميس

1111/2/11-11

الفترة التي يتم خاللها إجراء االمتحان األول

األحد-الخميس

1111/2/11-11

فترة االمتحان الشامل لطلبة الماجستير

الخميس

1111/2/19

آخر موعد لتسجيل رسائل الماجستير

األحد-الخميس

1111/2/11-11

الفترة التي يتم خاللها إجراء االمتحان الثاني

األحد-الخميس

1111/2/11-11

ورود المواد المطروحة للفصل األول  1112/1111من

الثالثاء

1111/1/1

عيد العمال (عطلة)

االربعاء

1111/1/1

بدء تسجيل الفصل الصيفي 1111/1111

الخميس

1111/1/2

آخر موعد لتسليم رسائل الماجستير إلى عمادة البحث

الخميس

1111/1/2

انتهاء فترة االنسحاب من مواد الفصل الثاني 1111/1111

الخميس

1111/1/2

آخر موعد لالنسحاب من جميع مواد الفصل الثاني

الخميس

1111/1/11

آخر موعد لمناقشة رسائل الماجستير

األحد-الخميس

1111/1/12-12

االمتحانات النهائية للفصل الثاني 1111/1111

األحد

1111/1/17

الموعد النهائي لتسليم النتائج النهائية إلى وحدة القبول

األحد

1111/1/2

آخر موعد لتنسيب مجالس الكليات بمنح الدرجات العلمية

االثنين

1111/1/2

قرار مجلس العمداء بمنح الدرجات العلمية والشهادات

مجلس الدراسات العليا (نهاية األسبوع الخامس)

الكليات

العلمي والدراسات العليا

1111/1111

والتسجيل
والشهادات إلى مجلس العمداء
حفل تخريج الفوج الرابع عشر

ملخص تقويم الفصل الدراسي الثاني 1121/1122
1111/1/1

بدء الدراسة في الفصل الدراسي الثاني من العام الجامعي .1111/1111

1111/2/19

آخر موعد لتسجيل رسائل الماجستير.

1111/1/1

بدء التسجيل لمواد الفصل الدراسي الصيفي من العام الجامعي
.1111/1111

1111/1/2

انتهاء فترة االنسحاب من مواد الفصل الدراسي الثاني من العام الجامعي
 1111/1111وآخر موعد لالنسحاب من جميع مواد الفصل الدراسي الثاني
.1111/1111

1111/1/12-12

االمتحانات النهائية للفصل الدراسي الثاني من العام الجامعي.1111/1111

الفصل الدراسي الصيفي 1121/1122
اليوم

التاريخ

البيـــان

الثالثاء-الخميس

1111/1/21-19

االنسحاب واإلضافة

األحد

1111/1/2

بدء الدراسة في الفصل الصيفي 1111/1111

الخميس

1111/1/12

آخر موعد لتقديم خطط رسائل الماجستير إلى عمادة البحث

الثالثاء

1111/1/19

األحد-الخميس

1111/1/11-12

الفترة التي يتم خاللها إجراء االمتحان األول

الخميس

1111/1/11

آخر موعد لتسجيل رسائل الماجستير

األحد

1111/7/1

بدء التسجيل في مواد الفصل األول 1112/1111

الثالثاء-الخميس

1111/7/1-2

االمتحان الشامل لطلبة الماجستير

الخميس

1111/7/1

آخر موعد لتسليم رسائل الماجستير إلى عمادة البحث

األحد-الخميس

1111/7/11-1

الفترة التي يتم خاللها إج ارء االمتحان الثاني

الخميس

1111/7/11

آخر موعد لمناقشة رسائل الماجستير

الخميس

1111/7/11

انتهاء فترة االنسحاب من مواد الفصل الصيفي

الخميس

1111/7/11

األحد-الخميس

1111/1/11-7/11

السبت-الخميس

1111/7/11-11

االمتحانات النهائية للفصل الصيفي 1111/1111

األحد

1111/7/19

آخر موعد لتسليم النتائج النهائية إلى وحدة القبول والتسجيل

األحد

1111/1/1

آخر موعد لتنسيب مجالس الكليات بمنح الدرجات العلمية

االثنين

1111/1/1

قرار مجلس العمداء بمنح الدرجات العلمية والشهادات

العلمي والدراسات العليا (نهاية األسبوع الثاني)
ذكرى اإلسراء والمعراج (تقدي اًر)

العلمي والدراسات العليا

1111/1111
آخر موعد لالنسحاب من جميع مواد الفصل الصيفي
1111/1111
تقديم طلبات تغيير التخصص واالنتقال إلى الجامعة من
الجامعات األخرى

وبدء العطلة الصيفية

والشهادات إلى مجلس العمداء

ملخص تقويم الفصل الدراسي الصيفي 1121/1122
1111/1/2

بدء الدراسة في الفصل الدراسي الصيفي من العام الجامعي .1111/1111

1111/1/11

آخر موعد لتسجيل رسائل الماجستير.

1111/7/1

بدء التسجيل لمواد الفصل الدراسي األول من العام الجامعي .1112/1111

1111/7/11

انتهاء فترة االنسحاب من مواد الفصل الدراسي الصيفي من العام الجامعي
 1111/1111وآخر موعد لالنسحاب من جميع مواد الفصل الدراسي
الصيفي 1111/1111

1111/7/11-11

االمتحانات النهائية للفصل الدراسي الصيفي من العام الجامعي .1111/1111

