
                                                                                                                                     
 
 

 

 2022/2023الفصل الدراسي األول 
 . 2022/2023بدء العام اجلامعي  األحد 9/10/2022

 واإلضافة . فرتة السحب اخلميس -األحد  9/10-13/10/2022
 .2022/2023آخر موعد لتقدمي طلب أتجيل الدراسة للفصل الدراسي األول  االحد 16/10/2022
 .2022/2023بدء التدريس  للفصل الدراسي األول  االحد 16/10/2022

 اخلميس 27/10/2022
ل ، وتزويد القبو  2021/2022آخر موعد لتقدمي امتحان غري املكتمل للفصل الثاين والصيفي 

 والتسجيل ابلنتائج .
 يوم املولد النبوي الشريف )تقديراً( . السبت 8/10/2022
 .فرتة االمتحان األول  اخلميس -االحد  13/11-24/11

 الفرتة اليت يتم خالهلا إجراء االمتحان الشامل للكليات اجلامعية املتوسطة )الدورة الشتوية ( . حتدد بقرار من اللجنة العليا لالمتحاانت
 ( Mid Termاالمتحان النصفي ) اخلميس - االحد  4/12-15/12/2022

 عيد امليالد اجمليد . االحد 25/12/2022
 . فرتة االمتحان الثاين اخلميس-االثنني  26/12-5/1
 رأس السنة امليالدية. االحد 1/1/2023
 . 2022/2023راسي االول آخر موعد إلسقاط مادة أو أكثر أو مجيع مواد الفصل الد اخلميس 5/1/2023

 . 2022/2023فرتة التسجيل ملواد الفصل الدراسي الثاين  اخلميس -األحد 15/1-19/1/2023
 . 2022/2023آخر يوم للتدريس يف الفصل الدراسي األول  اخلميس  26/1/2023

 . 2022/2023االمتحاانت النهائية للفصل الدراسي األول  اخلميس - االحد 29/1-9/2/2023
 . 2022/2023آخر موعد لتقدمي طلب انقطاع عن الدراسة  للفصل الدراسي األول   الثالاثء 7/2/2023
 . 2022/2023آخر موعد العتماد نتائج الفصل األول  اخلميس 9/2/2023

 . 2022/2023فرتة مراجعة عالمات االمتحان النهائي للفصل األول  االربعاء -االثنني  13/2-22/2/2023

8/3/2023 
 

آخر موعد لتزويد القبول والتسجيل بنتائج االعرتاض على عالمات الفصل األول  االربعاء
2022/2023  . 

                          2022/2023ي             التقومي اجلامعي كلية اجملتمع اإلسالم



 

 
 

 2022/2023الفصل الدراسي الثاين 
 فرتة السحب واإلضافة . اخلميس-األحد 2/3/2023 - 26/2

 .2022/2023آخر موعد لتقدمي طلب أتجيل الفصل الدراسي الثاين  االحد 5/3/2023
 . 2022/2023بدء التدريس للفصل الدراسي الثاين  األحد 5/3/2023

 اخلميس 16/3/2023
، وتزويد القبول  2022/2023االول  امتحان غري مكتمل للفصلآخر موعد لتقدمي 

 والتسجيل ابلنتائج .
 بداية شهر رمضان املبارك )تقديرًا( . اخلميس 23/3/2023
 االمتحان األول .  اخلميس-االحد  2/4-13/4

 عطلة عيد الفطر )تقديراً ( االثنني -اجلمعة 24/4/2023-/21/4
 (.Mid Termاالمتحان النصفي ) اخلميس  -االثنني  25/4-4/5/2023

 الفرتة اليت يتم خالهلا إجراء االمتحان الشامل للكليات اجلامعية املتوسطة )الدورة الربيعية(. حتدد بقرار من اللجنة العليا لالمتحاانت
 يوم العمال العاملي . االثنني 1/5/2023
 االمتحان الثاين . االربعاء -االحد  14/5-24/5
 عيد االستقالل . اخلميس 25/5/2023
 . 2022/2023و مجيع مواد الفصل الدراسي الثاين آخر موعد إلسقاط مادة أو أكثر أ اخلميس 1/6/2023

 . 2022/2023 الصيفيفرتة التسجيل ملواد الفصل الدراسي  اخلميس -االحد  4/6-8/6/2023
 . 2022/2023آخر يوم للتدريس يف الفصل الدراسي الثاين  اخلميس 15/6/2023

 .2022/2023دراسي الثاين االمتحاانت النهائية للفصل ال  االثنني-االحد  18/6-26/6/2023
 . 2022/2023آخر موعد لتقدمي طلب انقطاع عن الدراسة للفصل الثاين  االثنني 26/6/2023

 عطلة عيد االضحى )تقديرًا( السبت -الثالاثء  1/7/2023 -27/6
 . 2022/2023آخر موعد العتماد نتائج الفصل الثاين  االحد 2/7/2023

 . 2022/2023فرتة مراجعة عالمات االمتحان النهائي للفصل الثاين  ربعاءاال-االثنني  3/7-12/7/2023

 االربعاء 26/7/2023
آخر موعد لتزويد القبول والتسجيل بنتائج االعرتاض على عالمات الفصل الثاين 

2022/2023 
 

                          2022/2023كلية اجملتمع اإلسالمي             التقومي اجلامعي 



 

 
 

 2022/2023الفصل الدراسي الصيفي 
 إلضافة .فرتة  السحب و ا  اخلميس  –االحد  16/7-20/7/2023

 .2022/2023بدء التدريس للفصل الصيفي  االحد 23/7/2023
 راس السنة اهلجرية )تقديراً(. االربعاء 19/7/2023

 الفرتة اليت يتم خالهلا إجراء االمتحان الشامل للكليات اجلامعية املتوسطة )الدورة الصيفية(. حتدد بقرار من اللجنة العليا لالمتحاانت
 ( Mid Termاالمتحان النصفي ) االربعاء - االحد 13/8-23/8/2023

 .2021/2022آخر موعد إلسقاط مادة أو أكثر او مجيع مواد الفصل الدراسي الصيفي  اخلميس 24/8/2023
 .2022/2023للعام اجلامعي  االولفرتة التسجيل ملواد الفصل الدراسي  اخلميس -االحد  27/8-31/8/2023

 2022/2023للتدريس يف الفصل الدراسي الصيفي  آخر يوم اخلميس 7/9/2023
 .2022/2023االمتحاانت النهائية للفصل الدراسي الصيفي  اخلميس - االحد 10/9-14/9/2023

 . 2022/2023آخر موعد العتماد نتائج الفصل الصيفي  االثنني 18/9/2023
 . 2022/2023لنهائي للفصل الصيفي فرتة مراجعة عالمات االمتحان ا اخلميس -الثالاثء  19/9-28/9/2023

 اخلميس 12/10/2023
آخر موعد لتزويد القبول والتسجيل بنتائج االعرتاض على عالمات الفصل الصيفي 

2022/2023  . 
 

 
 

 

 2023/2024العام اجلامعي 
 )تقديرًا( 2023/2024بدء العام اجلامعي  األحد 8/10/2023

 

 

                          2022/2023كلية اجملتمع اإلسالمي             التقومي اجلامعي 


