
هـ  ١٤٤٣للعام الجامعي  واملاليةتقويم اإلجراءات األكاديمية   

 عمادة خدمة املجتمع والتعليم املستمر

  يالفصل الدراس ي الثان

 التاريخ الميالدي  التاريخ الهجري  اليوم األسبوع االجــراء االكاديـمي 

 ٢۰٢٢/يناير/١٦ ١٤٤٣/جمادى األخرة/١٣ األحد  األول استئناف الدراسة 

تأجيل الدراسة للفصل الدراسي  طلب 
 األول

 ٢۰٢٢/ يناير /٢ ١٤٤٣/جمادى األولى /٢٩ األحد  من  -

 ٢۰٢٢/ يناير /٢٧ ١٤٤٣/جمادى األخرة/٢٤ الخميس إلى  الثاني 

 األول طلب تعديل الجداول إلكترونيا  
 ٢۰٢٢/يناير/١٦ ١٤٤٣/جمادى األخرة/١٣ األحد  من 

 ٢۰٢٢/ يناير /٢۰ ١٤٤٣/جمادى األخرة/١٧ الخميس إلى 

 سداد الرسوم الدراسية 
 ٢۰٢٢/فبراير/٦ ١٤٤٣ /رجب  /٥ األحد  من  الرابع

 ٢۰٢٢/فبراير/٢٤ ١٤٤٣ /رجب  /٢٣ الخميس إلى  السادس

 تحديث اإلعفاء 
 ٢۰٢١/ديسمبر/١٢ ١٤٤٣ /جمادى األولى/٨ األحد  من  -

 ٢۰٢٢/ يناير /٢٧ ١٤٤٣/جمادى األخرة/٢٤ الخميس إلى  الثاني 

طلب االلتحاق ببرنامج االكتناف 
 للمتعثرات عن السداد 

 ٢۰٢١/ديسمبر/١٢ ١٤٤٣ /جمادى األولى/٨ األحد  من  -

لثالثا  خميسال  إلى    ٢۰٢٢/فبراير/٣ ١٤٤٣ /رجب  /٢ 

 الثالث إجازة نهاية أسبوع مطولة 
 ٢۰٢٢/فبراير/٢ ١٤٤٣ /رجب  /١ األربعاء  من 

 ٢۰٢٢/فبراير/٣ ١٤٤٣ /رجب  /٢ الخميس إلى

طلب االعتذار عن دراسة الفصل األول  
 مع االحتفاظ بالرسوم 

 ٢۰٢٢/ يناير /٣۰ ١٤٤٣/جمادى األخرة / ٢٧ األحد  من  الثالث

 ٢۰٢٢/فبراير/١۰ ١٤٤٣ /رجب /٩ الخميس إلى  الرابع

طلب االعتذار عن دراسة الفصل األول  
 دون االحتفاظ بالرسوم

 ٢۰٢٢/فبراير/١٣ ١٤٤٣ / رجب /١٢ األحد  من  الخامس

 ٢۰٢٢/ مارس/٢٤ ١٤٤٣ /شعبان /٢١ الخميس إلى  العاشر 



 الفصل الدراس ي الثاني 
 

طلب مدة استثنائية للمتجاوزات المدة 
 النظامية 

 ٢۰٢٢/فبراير/٢۰ ١٤٤٣ /رجب /١٩ األحد  من  السادس

 ٢۰٢٢/ مارس/٣ ١٤٤٣ /رجب  /٣۰ الخميس إلى  السابع 

 طلب اعادة قيد للطالبات المنقطعات

األكاديمية األوضاع   
 ٢۰٢٢/فبراير/٢٧ ١٤٤٣ /رجب  /٢٦ األحد  من  السابع 
 ٢۰٢٢/مارس/٦ ١٤٤٣ /شعبان /٣ الخميس إلى  الثامن 

 السادس إجازة نهاية أسبوع مطولة 
 ٢۰٢٢/ فبراير/٢٣ ١٤٤٣ /رجب  /٢٢ األربعاء  من 
 ٢۰٢٢/ فبراير/٢٤ ١٤٤٣ /رجب  /٢٣ الخميس إلى 

الثاني إجازة منتصف الفصل الدراسي    ٢۰٢٢/ مارس/١۰ ١٤٤٣ /شعبان /٧ نهاية دوام يوم الخميس الثامن  

بداية الدراسة بعد إجازة منتصف الفصل  
 الدراسي الثاني 

 ٢۰٢٢/مارس/٢۰ ١٤٤٣ /شعبان /١٧ األحد  التاسع

االثنين نهاية دوام يوم  بداية إجازة عيد الفطر )للطالبات(   ٢۰٢٢/أبريل/٢٥ ١٤٤٣ /رمضان /٢٤ 

عشر الرابع استئناف الدراسة بعد إجازة عيد الفطر  ٢۰٢٢/ مايو/٨ ١٤٤٣ /شوال  /٧ األحد  

 السادس عشر  إجازة نهاية أسبوع مطولة 
 ٢۰٢٢/ مايو/٢٥ ١٤٤٣ /شوال  /٢٤ األربعاء  من 

 ٢۰٢٢/ مايو/٢٦ ١٤٤٣ /شوال  /٢٥ الخميس إلى 

 بداية االختبارات النهائية 
 ٢۰٢٢/ مايو/٢٩ ١٤٤٣ /شوال  /٢٨ األحد  من  السابع عشر 

 ٢۰٢٢/ يونو/١٤ ١٤٤٣ /ذو القعدة/١٥ الثالثاء  إلى  الثامن عشر 

 ٢۰٢٢/ يونو/١٤ ١٤٤٣/ذو القعدة/١٧ نهاية دوام يوم الخميس التاسع عشر بداية إجازة نهاية العام للطالبات 


