
 

  
 

  2022 - 2021لسنة  لتقویم األكادیميا

 كون خالل المحاضرات االسرشادیة المعلنة في خطط المساقسخالل العطل الرسمیة تالمحاضرات  *
 قابلة للتغییر حسب التقویم اإلسالمي * *

لیوما  2021فصل الخریف  شھرال التاریخ   
 سبتمبر 19 األحد  بدء الدراسة

 سبتمبر 23-19 خمیسال -األحد  األسبوع األول  -اإلضافة فترة 
 سبتمبر 30-19 الخمیس -األحد  استرداد كامل الرسوم الدراسیة (األسبوع االول والثاني)  -السحب فترة 

 دیسمبر  -اكتوبر  23 - 03 الخمیس -األحد  قیمة المساق غیر مستردة - مساق سحبآخر موعد ل
 اكتوبر 21 الخمیس المولد النبوي الشریف  –عطلة رسمیة *

 نوفمبر 13 - 06 السبت - سبتال النصفیةمتحانات فترة اال
 دیسمبر 01 األربعاء یوم الشھیدعطلة *
 دیسمبر 03 - 02 الجمعة -الخمیس  الیوم الوطني ةعطل*

 دیسمبر 23 الخمیس قیمة المساق غیر مستردة -آخر موعد لالنسحاب من مساق أو أكثر دون رسوب 
 دیسمبر 29 األربعاء  يدراس أخر یوم

 ینایر 17 - 06 االثنین -الخمیس  فترة االمتحانات النھائیة  
 فبرایر -ینایر  03 - 29 الخمیس - سبتال 2021لفصل الخریف  االختبارات التعویضیة فترة 

 فبرایر -ینایر  10 - 18 الخمیس -الثالثاء  شتاء عطلة ال
 شھرال التاریخ لیوما 2022فصل الربیع 
 فبرایر 12 سبتال  بدء الدراسة

 فبرایر 17 - 12 الخمیس -  سبتال األسبوع األول  -اإلضافة فترة 
 فبرایر 24 - 12 الخمیس -  سبتال استرداد كامل الرسوم الدراسیة (األسبوع االول والثاني)  -السحب فترة 

 مایو -فبرایر  12 - 26 الخمیس -األحد  قیمة المساق غیر مستردة - مساق سحبآخر موعد ل
 مارس 1 ثالثاءال االسراء والمعراج –عطلة رسمیة *

 أبریل 23 - 02 السبت -السبت   متحانات النصفیةفترة اال
 أبریل 07 - 03 الخمیس -األحد  عطلة الربیع

 مایو 12 الخمیس قیمة المساق غیر مستردة -آخر موعد لالنسحاب من مساق أو أكثر دون رسوب 
 مایو 26 الخمیس أخر یوم دراسي 
 یونیو - مایو 05 - 28 األحد -السبت    النھائیةفترة االمتحانات 

 یونیو 23 - 18 الخمیس - سبتال 2022لفصل الربیع  االختبارات التعویضیة فترة 
 شھرال التاریخ لیوما 2022 ي األولفصل الصیفال

 یونیو 12 األحد  بدء الدراسة
 یونیو 13 - 12 االثنین -األحد  فترة اإلضافة فقط

 یولیو  -یونیو  02 - 25 السبت -السبت  متحانات النصفیةفترة اال
 یولیو 07 الخمیس قیمة المساق غیر مستردة -آخر موعد لالنسحاب من مساق أو أكثر دون رسوب 

 یولیو 21 الخمیس أخر یوم دراسي 
 یولیو 24-23 األحد -السبت  فترة االمتحانات النھائیة

 شھرال التاریخ لیوما 2022 الثانيي فصل الصیفال
 یولیو 31 األحد  بدء الدراسة

 أغسطس -  یولیو 01 - 31 اإلثنین -األحد  فترة اإلضافة فقط
 أغسطس 20 - 13 السبت -السبت  متحانات النصفیةفترة اال

 أغسطس 25 الخمیس قیمة المساق غیر مستردة -آخر موعد لالنسحاب من مساق أو أكثر دون رسوب 
 سبتمبر 01 الخمیس أخر یوم دراسي 

 سبتمبر 06 - 04 ثالثاءال -  األحد فترة االمتحانات النھائیة


