
 
 مكتب نائب رئيس الجامعة

 

 28/8/2022تحريراً في        

 

 3202/ 2202للعام الجامعي  والصيفي الجدول الزمني للفصل الدراس ي األول والثاني

 

         

 

 

بيان باإلجازات 

 الرسمية

التسجيل واإلرشاد االكاديمي 

 الفصل الدراسي الثاني
4/2/2023 W0  بيان باإلجازات

 الرسمية

التسجيل واإلرشاد االكاديمي 

2022/2023للعام الدراسي   24/9/2022 W0 

الدراسي الثانيبداية الفصل    11/2/2023 W1  أكتوبر  6إجازة

5/10/2022  

 بداية العام الدراسي الجديد 

2022/2023  
1/10/2022 W1 

  

 18/2/2023 W2 

إجازة المولد 

 النبوي الشريف

8/10/2022  

 
8/10/2022 W2 

  

 
25/2/2023 W3 

  15/10/2022 W3 

       4/3/2023 W4   22/10/2022 W4 

  

 
11/3/2023 W5 

  29/10/2022 W5 

  

 
18/3/2023 W6 

  5/11/2022 W6 

  

 
25/3/2023 W7 

  12/11/2022 W7 

متحانات منتصف الفصل ا 

ثانيالدراسي ال  
1/ /4 2023 W8 

امتحانات منتصف الفصل  

 W8 19/11/2022 الدراسي األول

أحد السعفإجازة   

8/4/3202  

9/4/3202  

 الدراسة اونالين

12،11،10   /4 /2023) ) 

يمكن عقد االمتحانات *  

01 /4/2023 W9 

  
26/11/2022 W9 

إجازة عيد القيامة وشم 

النسيم      

(15،16،17   

4/2023) 

الدراسة اونالين يومي 

(19،18/4/3202)  

 

81 /4/2023 W10 

  

3/12/2022 W10 

إجازة عيد الفطر 

 المبارك

23(،22 4/3202)  

 الدراسة اونالين أيام

25،24 /4/ 3202) ) 

 

24/4/2023 W11 

  10/12/2022 
W11 

 أجازه عيد العمال

 األربعاء

3/5/2023  

 

 
29/4/2023 W12 

  
17/12/2022 W12 

  6/5/2023 W13   24/12/2022 W13 

  

 
13/ /5 2023 W14 

  31/12/2022 W14 

 

 20/5/2023 

 

 

W15 

إجازة عيد الميالد 

 يومي

7/1/3202  

8/1/3202  

 

 

 بداية االمتحانات

 

9/1/2023 

 

  

W15 

W16   2023/1/14 27/5/2023 مراجعات   W16 

2023/6/3 بداية االمتحانات   W17   2023/1/21  W17 

  2023/6/10  W18   2023/1/28 بداية إجازة نصف العام W18 

  17/6/2023 W19  2023/2/1 اعالن النتائج  

  2023/6/21  W20    
 

      2023/6/26 اعالن النتائج 



 
 مكتب نائب رئيس الجامعة

 

 28/8/2022تحريراً في        

 

 3202/ 2202للعام الجامعي  والصيفي الجدول الزمني للفصل الدراس ي األول والثاني

 

         

 الفصل الدراس ي الصيفي

 

 -مالحظات هامة:

 2/2023/  5،4تكون بداية االلتماسات للفصل الدراس ي األول يومي  -1

 2/2023/  6، 5،  4  أيامويكون الفحص               

 2023/ 7/  3،2يومي  ثانيااللتماسات للفصل الدراس ي التكون بداية  -2

 7/2023/  4،3،2 أيامويكون الفحص                

من توزيع السكاشن العملية علي األسابيع الذي ال يفضل بالنسبة للفصل الدراس ي الثاني  -3

 -دراسة اونالين أي يتم توزيعها علي األسابيع االتية : يوجد بها إجازات رسمية أو

 من األسبوع الثاني وحتي األسبوع السابع ومن األسبوع الثاني عشر وحتي األسبوع الخامس عشر             

  يمكن عقد االمتحانات في هذه الفترة، و  إسابيع(10)               

والذي يتم به دراسة  خالل الفصل الدراس ي الثانيالتاسع  األسبوع فيالمتحانات يمكن عقد ا -4

 أونالين .

 

المبارك األضحىآخر أيام عيد  لفصل الدراسي الصيفيلالتسجيل    2023/7/1  W0 

لفصل الدراسي الصيفيبداية ا   2023/7/8  W1 

19/7/2023األربعاء   

 إجازة رأس السنه الهجرية
 2023/7/15  

W2 

  22/7/2023السبت 

 إجازة ثورة يوليو
 2023/7/32  

W3 

  2023/7/29  W4 

  2023/8/5  W5 

  2023/8/12  W6 

  2023/8/19  W7 

2023/8/26 بداية امتحانات الفصل الدراسي الصيفي   W8 

2023/9/2 التصحيح   W9 

2023/9/6 إعالن النتائج   W10 


