
   مجلس العمداء  
  )٢٠١١/ ٢٧٦: ( قرار رقم 

  ٢٤/٥/٢٠١١: تاریــخ
  

  ٢٠١١/٢٠١٢التقویم الجامعي للعام الجامعي 
  

  ٢٠١١/٢٠١٢الفصل األول 
  ٢٠١١/٢٠١٢بدء العام الجامعي   األحد  ١١/٩/٢٠١١
   أسبوع السحب واإلضافة   الخمیس- األحد  ١٥/٩/٢٠١١- ١١/٩
  ٢٠١١/٢٠١٢فصل األول بدء التدریس في ال  األحد  ١٨/٩/٢٠١١
  )األولىالورقة (امتحان الكفاءة المعرفیة لطلبة الدكتوراه   ناالثنی  ١٧/١٠/٢٠١١
  )الورقة الثانیة(امتحان الكفاءة المعرفیة لطلبة الدكتوراه   االثنین  ٢٤/١٠/٢٠١١
  ٢٠١١/٢٠١٢ األول امتحان نصف الفصل یتم خاللھا إجراءالفترة التي   الثالثاء-ثنیناال  ١٥/١١/٢٠١١ – ٣١/١٠
  )تقدیرًا(عید األضحى المبارك عطلة   األربعاء -السبت  ٩/١١/٢٠١١ – ٥/١١

  )دون الرسالة(االمتحان الشامل لطلبة الماجستیر   االثنین  ٢١/١١/٢٠١١
  ٢٠١١/٢٠١٢بدء التسجیل على مواد الفصل الثاني   االثنین  ٢١/١١/٢٠١١

من دراسة مادة أو أكثر من مواد الفصل األول انتھاء فترة االنسحاب   األربعاء  ٣٠/١١/٢٠١١
  )للدراسات العلیا( ٢٠١١/٢٠١٢

  )تقدیرًا (رأس السنة الھجریة  السبت  ٢٦/١١/٢٠١١

انتھاء فترة االنسحاب من دراسة مادة أو أكثر من مواد الفصل األول   األربعاء  ٢٨/١٢/٢٠١١
  )البكالوریوس (٢٠١١/٢٠١٢

  ٢٠١١/٢٠١٢الفصل األول نسحاب من آخر موعد لال  األربعاء  ٢٨/١٢/٢٠١١
  آخر موعد لمناقشة الرسائل الجامعیة  األربعاء  ٢٨/١٢/٢٠١١
  عید المیالد المجید  األحد  ٢٥/١٢/٢٠١١
  رأس السنة المیالدیة  األحد  ١/١/٢٠١٢
  ٢٠١١/٢٠١٢الفصل األول  في یوم للتدریسآخر   األربعاء  ٤/١/٢٠١٢
  ٢٠١١/٢٠١٢الفصل األول ات امتحان  األحد -السبت  ١٥/١/٢٠١٢ – ٧/١

  إجازة ما بین الفصلین للطلبة  الخمیس-اإلثنین  ٢٦/١/٢٠١٢ – ١٦/١

وحدة  إلى ٢٠١١/٢٠١٢الفصل األول آخر موعد لتقدیم نتائج امتحانات   الثالثاء  ١٧/١/٢٠١٢
  القبول والتسجیل

لمیة والشھادات آخر موعد لتقدیم تنسیب مجالس الكلیات بمنح الدرجات الع  األربعاء  ١٨/١/٢٠١٢
  إلى مجلس العمداء

  قرار مجلس العمداء بمنح الدرجات العلمیة والشھادات  االثنین  ٢٣/١/٢٠١٢
  
  
  
  
 

  ٢٠١١/٢٠١٢ ثانيالفصل ال
  أسبوع السحب واإلضافة   الخمیس-األحد   ٢/٢/٢٠١٢ - ٢٩/١
  )تقدیرًا(ذكرى المولد النبوي الشریف   السبت  ٤/٢/٢٠١٢
  ٢٠١١/٢٠١٢ لثانيالفصل ادریس في بدء الت  األحد  ٥/٢/٢٠١٢
  )األولىالورقة (امتحان الكفاءة المعرفیة لطلبة الدكتوراه   االثنین  ٥/٣/٢٠١٢

  )الورقة الثانیة(امتحان الكفاءة المعرفیة لطلبة الدكتوراه   االثنین  ١٢/٣/٢٠١٢
  )دون الرسالة(االمتحان الشامل لطلبة الماجستیر  األحد  ١٨/٣/٢٠١٢
  ٢٠١١/٢٠١٢الفصل الثاني  امتحان نصف یتم خاللھا إجراءالفترة التي    الخمیس-األحد   ٥/٤/٢٠١٢ – ١٨/٣



الفصل الثاني انتھاء فترة االنسحاب من دراسة مادة أو أكثر من مواد   الخمیس  ١٢/٤/٢٠١٢
  )للدراسات العلیا( ٢٠١١/٢٠١٢

  ٢٠١١/٢٠١٢ لصیفيبدء التسجیل على مواد الفصل ا  األحد  ١٥/٤/٢٠١٢
  عید العمال  الثالثاء  ١/٥/٢٠١٢

الفصل الثاني انتھاء فترة االنسحاب من دراسة مادة أو أكثر من مواد   ثنیناال  ١٤/٥/٢٠١٢
  )البكالوریوس( ٢٠١١/٢٠١٢

  ٢٠١١/٢٠١٢الفصل الثاني آخر موعد لالنسحاب من   ثنیناال  ١٤/٥/٢٠١٢
  آخر موعد لمناقشة الرسائل الجامعیة  ثنیناال  ١٤/٥/٢٠١٢
  ٢٠١١/٢٠١٢ الثاني الفصل في یوم للتدریسآخر   األحد  ٢٠/٥/٢٠١٢
  عید االستقالل  الجمعة  ٢٥/٥/٢٠١٢
  ٢٠١١/٢٠١٢ الثاني الفصلامتحانات   الثالثاء –الثالثاء   ٢٩/٥/٢٠١٢ – ٢٢/٥

وحدة القبول إلى ٢٠١١/٢٠١٢الثاني الفصل آخر موعد لتقدیم نتائج امتحانات   الخمیس  ٣١/٥/٢٠١٢
  والتسجیل

آخر موعد لتقدیم تنسیب مجالس الكلیات بمنح الدرجات العلمیة والشھادات   الخمیس  ٣١/٥/٢٠١٢
  إلى مجلس العمداء

  قرار مجلس العمداء بمنح الدرجات العلمیة والشھادات  االثنین  ٤/٦/٢٠١٢
  )تقدیرًا(ذكرى اإلسراء والمعراج   السبت  ١٦/٦/٢٠١٢
  جأسبوع التخر  السبت –األحد   ٢٣/٦/٢٠١٢ – ١٧/٦
  تبدأ فترة إجازة أعضاء الھیئة التدریسیة في الیوم التالي لحفل التخرج  األحد  ٢٤/٦/٢٠١٢

  
  
  
  
  
  
  
  
 

  ٢٠١١/٢٠١٢الفصل الصیفي 
  أسبوع السحب واإلضافة   الخمیس-األحد   ٢١/٦/٢٠١٢ - ١٧/٦
  ٢٠١١/٢٠١٢ صیفيالفصل البدء التدریس في   األحد  ٢٤/٦/٢٠١٢
  ٢٠١٢/٢٠١٣بدء التسجیل على مواد الفصل األول   میس الخ-األحد  ١٩/٧/٢٠١٢ – ١٥/٧
  )دون الرسالة(االمتحان الشامل لطلبة الماجستیر  األحد  ٢٢/٧/٢٠١٢

 صیفيالفصل الانتھاء فترة االنسحاب من دراسة مادة أو أكثر من مواد   الخمیس  ٢٦/٧/٢٠١٢
  )للدراسات العلیا( ٢٠١١/٢٠١٢

 صیفيالفصل ال من دراسة مادة أو أكثر من مواد انتھاء فترة االنسحاب  الخمیس  ٩/٨/٢٠١٢
  )البكالوریوس( ٢٠١١/٢٠١٢

  ٢٠١١/٢٠١٢ الصیفيالفصل آخر موعد لالنسحاب من   الخمیس  ٩/٨/٢٠١٢
  آخر موعد لمناقشة الرسائل الجامعیة الخمیس ٩/٨/٢٠١٢

  ٢٠١١/٢٠١٢ صیفي الالفصل في یوم للتدریسآخر   األحد  ١٢/٨/٢٠١٢
  ٢٠١١/٢٠١٢ صیفيالالفصل امتحانات   الخمیس-الثالثاء  ١٦/٨/٢٠١٢ – ١٤/٨
  )تقدیرًا(عطلة عید الفطر المبارك   اإلثنین-الجمعة  ٢٠/٨/٢٠١٢ – ١٧/٨

وحدة إلى ٢٠١١/٢٠١٢ صیفيالفصل الآخر موعد لتقدیم نتائج امتحانات   الثالثاء  ٢١/٨/٢٠١٢
  القبول والتسجیل

جالس الكلیات بمنح الدرجات العلمیة والشھادات آخر موعد لتقدیم تنسیب م  اءاألربع  ٢٢/٨/٢٠١٢
  إلى مجلس العمداء



  قرار مجلس العمداء بمنح الدرجات العلمیة والشھادات  االثنین  ٢٧/٨/٢٠١٢
  

  

  ٢٠١٢/٢٠١٣العام الجامعي 
  

  ٢٠١٢/٢٠١٣بدء العام الجامعي   األحد  ٩/٩/٢٠١٢
  ٢٠١٢/٢٠١٣الفصل األول بدء التدریس في   األحد  ١٦/٩/٢٠١٢

  



     مجلس العمداء
  )٢٠١١/ ٢٧٦: ( قرار رقم 

  ٢٤/٥/٢٠١١: تاریــخ
  ٢٠١٢/٢٠١٣التقویم الجامعي للعام الجامعي 

  ٢٠١٢/٢٠١٣الفصل األول 
  ٢٠١٢/٢٠١٣بدء العام الجامعي   األحد  ٩/٩/٢٠١٢
   أسبوع السحب واإلضافة   الخمیس- األحد  ١٣/٩/٢٠١٢ – ٩/٩

  ٢٠١٢/٢٠١٣ل األول بدء التدریس في الفص  األحد  ١٦/٩/٢٠١٢
  )األولىالورقة (امتحان الكفاءة المعرفیة لطلبة الدكتوراه   ناالثنی  ١٥/١٠/٢٠١٢
  )الورقة الثانیة(امتحان الكفاءة المعرفیة لطلبة الدكتوراه   ناالثنی  ٢٢/١٠/٢٠١٢
  ٢٠١٢/٢٠١٣  امتحان نصف الفصل األولیتم خاللھا إجراءالفترة التي   الثالثاء  ٣٠/١٠/٢٠١٢
  )تقدیرًا(عید األضحى المبارك عطلة   األحد- األربعاء  ٢٨/١٠/٢٠١٢- ٢٤/١٠
  )تقدیرًا (رأس السنة الھجریة  األربعاء  ١٤/١١/٢٠١٢
  )دون الرسالة(االمتحان الشامل لطلبة الماجستیر   االثنین  ١٩/١١/٢٠١٢
  ٢٠١٢/٢٠١٣بدء التسجیل على مواد الفصل الثاني   االثنین  ١٩/١١/٢٠١٢

انتھاء فترة االنسحاب من دراسة مادة أو أكثر من مواد الفصل األول   األربعاء  ٢٨/١١/٢٠١٢
  )للدراسات العلیا (٢٠١٢/٢٠١٣

  عید المیالد المجید  الثالثاء  ٢٥/١٢/٢٠١٢

انتھاء فترة االنسحاب من دراسة مادة أو أكثر من مواد الفصل األول   الخمیس  ٢٧/١٢/٢٠١٢
  )البكالوریوس (٢٠١٢/٢٠١٣

  ٢٠١٢/٢٠١٣الفصل األول آخر موعد لالنسحاب من   الخمیس  ٢٧/١٢/٢٠١٢
  آخر موعد لمناقشة الرسائل الجامعیة  الخمیس  ٢٧/١٢/٢٠١٢
  رأس السنة المیالدیة  الثالثاء  ١/١/٢٠١٣
  ٢٠١٢/٢٠١٣الفصل األول  في یوم للتدریسآخر   الخمیس  ٣/١/٢٠١٣
  ٢٠١٢/٢٠١٣الفصل األول امتحانات   الخمیس-السبت  ١٣/١/٢٠١٣ – ٥/١

  ).تقدیرًا(ذكرى المولد النبوي الشریف   األربعاء  ٢٣/١/٢٠١٣
  إجازة ما بین الفصلین للطلبة  الخمیس-االثنین  ٢٤/١/٢٠١٣- ١٤/١

وحدة  إلى ٢٠١٢/٢٠١٣الفصل األول آخر موعد لتقدیم نتائج امتحانات   الثالثاء  ١٥/١/٢٠١٣
  القبول والتسجیل

یم تنسیب مجالس الكلیات بمنح الدرجات العلمیة والشھادات آخر موعد لتقد  األربعاء  ١٦/١/٢٠١٣
  إلى مجلس العمداء

  قرار مجلس العمداء بمنح الدرجات العلمیة والشھادات  االثنین  ٢١/١/٢٠١٣
  
  
  
  
  
 

  ٢٠١٢/٢٠١٣ ثانيالفصل ال
  أسبوع السحب واإلضافة   الخمیس-األحد   ٣١/١/٢٠١٣ - ٢٧/١
  ٢٠١٢/٢٠١٣ لثانيصل االفبدء التدریس في   األحد  ٣/٢/٢٠١٣
  )األولىالورقة (امتحان الكفاءة المعرفیة لطلبة الدكتوراه   االثنین  ٤/٣/٢٠١٣

  )الورقة الثانیة(امتحان الكفاءة المعرفیة لطلبة الدكتوراه   ناالثنی  ١١/٣/٢٠١٣
  )دون الرسالة(االمتحان الشامل لطلبة الماجستیر  األحد  ١٧/٣/٢٠١٣
  ٢٠١٢/٢٠١٣الفصل الثاني  امتحان نصف یتم خاللھا إجراءالفترة التي    الخمیس-األحد   ٤/٤/٢٠١٣ – ١٧/٣



الفصل الثاني انتھاء فترة االنسحاب من دراسة مادة أو أكثر من مواد   الخمیس  ١١/٤/٢٠١٣
  )للدراسات العلیا (٢٠١٢/٢٠١٣

  ٢٠١٢/٢٠١٣ لصیفيبدء التسجیل على مواد الفصل ا  األحد  ١٤/٤/٢٠١٣
  عید العمال  بعاءاألر  ١/٥/٢٠١٣

الفصل الثاني انتھاء فترة االنسحاب من دراسة مادة أو أكثر من مواد   األحد  ١٢/٥/٢٠١٣
  )البكالوریوس (٢٠١٢/٢٠١٣

  ٢٠١٢/٢٠١٣الفصل الثاني آخر موعد لالنسحاب من   األحد  ١٢/٥/٢٠١٣
  آخر موعد لمناقشة الرسائل الجامعیة  األحد  ١٢/٥/٢٠١٣
  ٢٠١٢/٢٠١٣ الثاني الفصل في یوم للتدریسآخر   االثنین  ١٣/٥/٢٠١٣
  عید االستقالل  السبت  ٢٥/٥/٢٠١٣
  ٢٠١٢/٢٠١٣ الثاني الفصلامتحانات   األحد –السبت   ٢٦/٥/٢٠١٣ – ١٨/٥

 إلى وحدة ٢٠١٢/٢٠١٣آخر موعد لتقدیم نتائج امتحانات الفصل الثاني   الثالثاء  ٢٨/٥/٢٠١٣
  القبول والتسجیل

موعد لتقدیم تنسیب مجالس الكلیات بمنح الدرجات العلمیة والشھادات آخر   األربعاء  ٢٩/٥/٢٠١٣
  إلى مجلس العمداء

  قرار مجلس العمداء بمنح الدرجات العلمیة والشھادات  االثنین  ٣/٦/٢٠١٣
  )تقدیرًا(ذكرى اإلسراء والمعراج   األربعاء  ٥/٦/٢٠١٣

  أسبوع التخرج  الجمعة –السبت   ٢١/٦/٢٠١٣ – ١٥/٦
  تبدأ فترة إجازة أعضاء الھیئة التدریسیة في الیوم التالي لحفل التخرج  ألحدا  ٢٣/٦/٢٠١٣

  
  
  



  
  
  
 

  ٢٠١٢/٢٠١٣الفصل الصیفي 
  أسبوع السحب واإلضافة   الخمیس-األحد   ٢٠/٦/٢٠١٣ - ١٦/٦
  ٢٠١٢/٢٠١٣ صیفيالفصل البدء التدریس في   األحد  ٢٣/٦/٢٠١٣
  ٢٠١٣/٢٠١٤ على مواد الفصل األول بدء التسجیل   الخمیس-األحد  ١٨/٧/٢٠١٣ – ١٤/٧
  )دون الرسالة(االمتحان الشامل لطلبة الماجستیر  األحد  ٢١/٧/٢٠١٣

 صیفيالفصل الانتھاء فترة االنسحاب من دراسة مادة أو أكثر من مواد   الخمیس  ٢٥/٧/٢٠١٣
  )للدراسات العلیا (٢٠١٢/٢٠١٣

  )تقدیرًا(رك عطلة عید الفطر المبا  الجمعة-الثالثاء  ٩/٨/٢٠١٣ – ٦/٨

 صیفيالفصل الانتھاء فترة االنسحاب من دراسة مادة أو أكثر من مواد   الثالثاء  ١٣/٨/٢٠١٣
  )البكالوریوس (٢٠١٢/٢٠١٣

  ٢٠١٢/٢٠١٣ الصیفيالفصل آخر موعد لالنسحاب من   الثالثاء  ١٣/٨/٢٠١٣
  آخر موعد لمناقشة الرسائل الجامعیة الثالثاء ١٣/٨/٢٠١٣
  ٢٠١٢/٢٠١٣ صیفيالفصل ال في یوم للتدریسآخر   الخمیس  ١٥/٨/٢٠١٣
  ٢٠١٢/٢٠١٣ صیفيالفصل الامتحانات   الثالثاء-األحد  ٢٠/٨/٢٠١٣ – ١٨/٨

وحدة إلى ٢٠١٢/٢٠١٣ صیفيالفصل الآخر موعد لتقدیم نتائج امتحانات   الخمیس  ٢٢/٨/٢٠١٣
  القبول والتسجیل

ت بمنح الدرجات العلمیة والشھادات آخر موعد لتقدیم تنسیب مجالس الكلیا  الخمیس  ٢٢/٨/٢٠١٣
  إلى مجلس العمداء

  قرار مجلس العمداء بمنح الدرجات العلمیة والشھادات  االثنین  ٢٦/٨/٢٠١٣
  

  

  ٢٠١٣/٢٠١٤العام الجامعي 
  

  ٢٠١٣/٢٠١٤بدء العام الجامعي   األحد  ٨/٩/٢٠١٣
  ٢٠١٣/٢٠١٤الفصل األول بدء التدریس في   األحد  ١٥/٩/٢٠١٣

 
 


