
تقويم الفصل الدراسي األول

نهاية المدةبداية المدةالبيان

التحويل بين الكليات واألقسام، وإعادة القيد
األحدللمنتظمين غير المستجدين )عبر الخدمات الذاتية(

1444/01/02هـ
السبت

1444/01/08هـ

2022/08/06م2022/07/31م

األحدتسجيل المقررات )عبر الخدمات الذاتية(
1444/01/02هـ

السبت
1444/01/08هـ

2022/08/06م2022/07/31م

األحدموعد تأجيل قبول في برامج الدراسات العليا
1444/01/16هـ

االثنين
1444/02/02هـ

2022/08/29م2022/08/14م

الخميسالتسجيل اإللحاقي لمعالجة الحاالت المتعثرة
1444/01/27هـ

السبت
1444/01/29هـ

2022/08/27م2022/08/25م

االثنينعودة أعضاء هيئة التدريس للعام الجامعي 1444هـ
1444/01/24هـ

2022/08/22م

األحدبداية الدراسة في الفصل الدراسي األول
1444/02/01هـ

2022/08/28م

األحدالتأجيل )عبر الخدمات الذاتية(
1444/02/01هـ

الخميس
1444/02/05هـ

2022/09/01م2022/08/28م

 االختبارات البديلة والتكميلية
األحدعن الفصل الدراسي الثاني والصيفي

1444/02/01هـ
الخميس

1444/02/05هـ

2022/09/01م2022/08/28م

األحدموعد تأجيل الفصل الدراسي في برامج الدراسات العليا
1444/02/01هـ

السبت
1444/02/14هـ

2022/09/10م2022/08/28م

األحدموعد التحويل داخل وخارج الجامعة لطالب الدراسات العليا
1444/02/01هـ

الخميس
1444/03/24هـ

2022/10/20م2022/08/28م

األحدموعد حذف الفصل الدراسي في برامج الدراسات العليا
1444/02/15هـ

السبت
1444/04/04هـ

2022/10/29م2022/09/11م

األربعاء إجازة اليوم الوطني 
والخميس

25-1444/02/26هـ

21-2022/09/22م

األحد االعتذار عن الفصل الدراسي واالنسحاب من مقرر أو مقررين
1444/02/08هـ

الخميس
1444/03/24هـ

2022/10/20م2022/09/04م

األحد إجازة نهاية أسبوع مطولة
واالثنين

20-1444/03/21هـ

16-2022/10/17م

الخميسإجازة نهاية أسبوع مطولة
1444/04/16هـ

2022/11/10م

األحدبداية االختبارات النهائية للفصل الدراسي األول
1444/04/19هـ

2022/11/13م

نهاية دوام بداية إجازة الفصل الدراسي األول
يوم الخميس

1444/04/30هـ

2022/11/24م

التقويم الدراسي للعام الجامعي 1444هـ



تقويم الفصل الدراسي الثاني

نهاية المدةبداية المدةالبيان

التحويل بين الكليات واألقسام، وإعادة القيد
األحدللمنتظمين غير المستجدين )عبر الخدمات الذاتية(

1444/04/05هـ
السبت

1444/04/11هـ

2022/11/05م2022/10/30م

األحدتسجيل المقررات )عبر الخدمات الذاتية(
1444/04/05هـ

السبت
1444/04/11هـ

2022/11/05م2022/10/30م

الخميسالتسجيل اإللحاقي لمعالجة الحاالت المتعثرة
1444/05/07هـ

السبت
1444/05/09هـ

2022/12/03م2022/12/01م

األحدموعد تأجيل قبول في برامج الدراسات العليا
1444/04/26هـ

االثنين
1444/05/11هـ

2022/12/05م2022/11/20م

األحد بداية الدراسة في الفصل الدراسي الثاني
1444/05/10هـ

2022/12/04م

األحدموعد تأجيل الفصل الدراسي في برامج الدراسات العليا
1444/05/10هـ

السبت
1444/05/23هـ

2022/12/17م2022/12/04م

األحدالتأجيل )عبر الخدمات الذاتية(
1444/05/10هـ

الخميس
1444/05/14هـ

2022/12/08م2022/12/04م

 االختبارات البديلة والتكميلية
األحدعن الفصل الدراسي األول 

1444/05/10هـ
الخميس

1444/05/14هـ

2022/12/08م2022/12/04م

األحدموعد التحويل داخل وخارج الجامعة لطالب الدراسات العليا
1444/05/10هـ

الخميس
1444/07/04هـ

2023/01/26م2022/12/04م

 االعتذار عن الفصل الدراسي الثاني
األحدواالنسحاب من مقرر أو مقررين

1444/05/17هـ
الخميس

1444/07/04هـ

2023/01/26م2022/12/11م

األحدإجازة نهاية أسبوع مطولة
1444/05/24هـ

2022/12/18م

األحدموعد حذف الفصل الدراسي في برامج الدراسات العليا
1444/05/24هـ

السبت
1444/07/13هـ

2023/02/04م2022/12/18م

األحد إجازة نهاية أسبوع مطولة
واالثنين

22-1444/06/23هـ

15-2023/01/16م

األربعاء إجازة يوم التأسيس
والخميس

2-1444/08/3هـ

22-2023/02/23م

األحدبداية االختبارات النهائية للفصل الدراسي الثاني 
1444/07/28هـ

2023/02/19م

نهاية دوام بداية إجازة الفصل الثاني
يوم الخميس

1444/08/10هـ

2023/03/02م

التقويم الدراسي للعام الجامعي 1444هـ



تقويم الفصل الدراسي الثالث

نهاية المدةبداية المدةالبيان

التحويل بين الكليات واألقسام، وإعادة القيد للمنتظمين غير 
األحدالمستجدين )عبر الخدمات الذاتية(

1444/07/14هـ
السبت

1444/07/20هـ
2023/02/11م2023/02/05م

األحدتسجيل المقررات )عبر الخدمات الذاتية(
1444/07/14هـ

السبت
1444/07/20هـ

2023/02/11م2023/02/05م

األحدموعد تأجيل قبول في برامج الدراسات العليا
1444/08/06هـ

االثنين
1444/08/21هـ

2023/03/13م2023/02/26م

الخميسالتسجيل اإللحاقي لمعالجة الحاالت المتعثرة
1444/08/17هـ

السبت
1444/08/19هـ

2023/03/11م2023/03/09م

األحد بداية الدراسة في الفصل الدراسي الثالث
1444/08/20هـ
2023/03/12م

األحدالتأجيل )عبر الخدمات الذاتية(
1444/08/20هـ

الخميس
1444/08/24هـ

2023/03/16م2023/03/12م

األحد االختبارات البديلة والتكميلية عن الفصل الدراسي الثاني 
1444/08/20هـ

الخميس
1444/08/24هـ

2023/03/16م2023/03/12م

األحدموعد تأجيل الفصل الدراسي في برامج الدراسات العليا
1444/08/20هـ

السبت
1444/09/03هـ

2023/03/25م2023/03/12م

األحدموعد التحويل داخل وخارج الجامعة لطالب الدراسات العليا
1444/08/20هـ

الخميس
1444/10/28هـ

2023/05/18م2023/03/12م

األحدموعد حذف الفصل الدراسي في برامج الدراسات العليا
1444/09/04هـ

السبت
1444/11/07هـ

2023/05/27م2023/03/26م

نهاية دوام  بداية إجازة عيد الفطر
يوم الخميس

1444/09/22هـ
2023/04/13م

 االعتذار عن الفصل الدراسي الثالث واالنسحاب من مقرر أو 
األحدمقررين

1444/08/27هـ
الخميس

1444/10/28هـ
2023/05/18م2023/03/19م

األربعاءبداية الدراسة بعد إجازة عيد الفطر
1444/10/06هـ
2023/04/26م

األحد إجازة نهاية أسبوع مطولة
واالثنين

8-1444/11/9هـ
28-2023/05/29م

األحدبداية االختبارات النهائية للفصل الدراسي الثالث 
1444/11/22هـ
2023/06/11م

بداية إجازة نهاية العام الدراسي
)للطالب وأعضاء هيئة التدريس(

نهاية دوام 
يوم الخميس

1444/12/04هـ
2023/06/22م

التحويل الخارجي من الجامعات الحكومية إلى الجامعة للعام 
األحدالجامعي 1444هـ )عبر الموقع اإللكتروني(

1444/12/21هـ
الثالثاء

1444/12/30هـ
2023/07/18م2023/07/09م

األحدعودة أعضاء هيئة التدريس للعام الجامعي 1445هـ
1445/02/04هـ
2023/08/20م

التقويم الدراسي للعام الجامعي 1444هـ


