التقـــويم األكاديمـــي
ACADEMIC CALENDAR
2022/2021

فصل الخريف
األسبوع
األسبوع األول

Fall semester
الحدث
بداية الدراسة في فصل الخريف
بتاريخ2021/9/19:م
أخر موعد للحذف واإلضافة بتاريخ:
2021/9/23

األسبوع الثاني

األسبوع السابع
األسبوع الثامن

19/9/2021-23/9/2021

-Drop/Add week ends 23/9/2021

األسبوع الثاني عشر

Week 5

أخر موعد لالنسحاب بتقدير منسحب
( )Wبتاريخ2021/11/11:

Week 6

2021/10/28-2021/10/24
2021/11/4-2021/10/31
2021/11/11-2021/11/7

Week 7

-Last day for withdrawal with grad
(W)2021/11/11
* -National Day Holiday

إجازة العيد الوطني*

األسبوع الحادي عشر

Week 4

Applying for the internal transfer of CA-

األسبوع التاسع

األسبوع العاشر

Week 3

2021/10/7– 2021/10/3
2021/10/14-2021/10/10
2021/10/21-2021/10/17
تقديم طلبات االنتقال الداخلي لطلبة
كليات العلوم التطبيقية

Week 1

Week 2

26/9/2021-30/9/2021

األسبوع الثالث
األسبوع الرابع
األسبوع الخامس
األسبوع السادس

الفترة duration/

Activity
-Fall Semester for specializations starts
19/9/2021

Week

Week 8

Week 9

2021/11/18-2021/11/14
2021/11/25-2021/11/21
2021/12/2-2021/11/28
2021/12/9-2021/12/5

Week 10
Week 11
Week 12

األسبوع الثالث عشر

تقييم الطالب االلكتروني لألساتذة
والمقررات الدراسية وبيئة التعلم

2021/12/16-2021/12/12

األسبوع الرابع عشر
األسبوع الخامس عشر
األسبوع السادس عشر
األسبوع السابع عشر

Students evaluation for courses, lectures
and learning environment

Week 14

2021/12/23-2021/12/19
نهاية الدراسة بفصل الخريف بتاريخ:
2021/12/30م
بداية االمتحانات يوم السبت
بتاريخ2022/1/1:م
نهاية االمتحانات النهائية بتاريخ:
2022/1/13
بداية إجازة فصل الخريف
بتاريخ2022/1/16:

2021/12/30-2021/12/26
2022/1/6-2022/1/2
2022/1/13-2022/1/9
2022/1/20-2022/1/16

30/12/2021Classes end:

Week 15

final exams starts 1/1/2022

Week 16

Final Exams Ends 13/1/2022

Week 17

Fall Break starts 16/1/2022

فصل الربيع
األسبوع
األسبوع األول

Week 13

Spring semester
الحدث
بداية الدراسة في فصل الربيع بتاريخ2022/1/23:م
أخر موعد للحذف واإلضافة بتاريخ2022/1/27 :

الفترةDuration/
23/1/2022-27/1/2022

Activity
-Spring Semester starts 23/1/2022
-Drop/Add week ends 27/1/2022

Week
Week 1

األسبوع الثاني

30/1/2022-3/2/2022

Week 2

األسبوع الثالث

6/2/2022-10/2/2022
13/2/2022-17/2/2022
20/2/2022-24/2/2022

Week 3

األسبوع الرابع
األسبوع الخامس
األسبوع السادس

تقديم طلبات االنتقال الداخلي لطلبة كليات العلوم التطبيقية

األسبوع السابع
األسبوع الثامن

27/2/2022-3/3/2022

Week 4
Week 5

-Applying for the internal transfer of
CAS- students

Week 7

6/3/2022-10/3/2022
أخر موعد لالنسحاب بتقدير منسحب ( )Wبتاريخ2022/3/17:م

13/3/2022-17/3/2022

Week 6

 Last day for withdrawal with grad)(W

Week 8

األسبوع التاسع

20/3/2022-24/3/2022

األسبوع العاشر
األسبوع الحادي عشر

27/3/2022-31/3/2022

األسبوع السادس عشر
األسبوع السابع عشر

Week 11
Week 12

10/4/2022-14/4/2022
تقييم الطالب االلكتروني لألساتذة والمقررات الدراسية وبيئة التعلم

األسبوع الرابع عشر
األسبوع الخامس عشر

Week 10

3/4/2022-7/4/2022

األسبوع الثاني عشر
األسبوع الثالث عشر

Week 9

17/4/2022-21/4/2022

Students evaluation for courses,
lectures and learning environment

Week 14

24/4/2022-28/4/2022
نهاية الدراسة بفصل الربيع بتاريخ2022/5/5:م

1/5/2022-5/5/2022

بداية االمتحانات النهائية يوم السبت بتاريخ2022/5/7:م

8/5/2022-12/5/2022

Classes ends 24/4/2022
final exams starts 7/5/2022

نهاية االمتحانات النهائية بتاريخ2022/5/19 :م
بداية إجازة فصل الربيع2022/5/22 :

15/5/2022-19/5/2022

Week 13

Final Exams Ends 19/5/2022

Spring Break starts
22/5/2022

Week 15
Week 16

Week 17

التقويم األكاديمي للبرنامج التأسيسي للعام األكاديمي 2022/2021
فصل الخريف:

Spring semester:
الحدث

األسبوع

الفترة duration/

األسبوع التعريفي
بداية األسبوع التعريفي بتاريخ2021/9/19:
األسبوع األول
بداية الدراسة في فصل الخريف بتاريخ2021/9/26 :م

Activity

19/9/2021-23/9/2021

Orientation Week starts
19/9/2021

26/9/2021-30/9/2021

Fall Semester starts 26/9/2021

Week
Orientation Week

Week 1

األسبوع الثاني

2021/10/7– 2021/10/3

Week 2

األسبوع الثالث

2021/10/14-2021/10/10

Week 3

األسبوع الرابع

2021/10/21-2021/10/17

Week 4

األسبوع الخامس
األسبوع السادس

2021/10/28-2021/10/24
2021/11/4-2021/10/31

Week 5

األسبوع السابع

2021/11/11-2021/11/7

األسبوع الثامن
األسبوع التاسع
األسبوع العاشر
األسبوع الحادي عشر
األسبوع الثاني عشر

إجازة العيد الوطني*

2021/11/18-2021/11/14
2021/11/25-2021/11/21
2021/12/2-2021/11/28
2021/12/9-2021/12/5
2021/12/16-2021/12/12

Week 6
Week 7

* National Day Holiday

Week 8

Week 9

Week 10
Week 11
Week 12

األسبوع الثالث عشر
األسبوع الرابع عشر
األسبوع الخامس عشر
األسبوع السادس عشر
األسبوع السابع عشر

Week 13

Students evaluation for courses,
lectures and learning
environment
30/12/2021Classes end:

Week 14

بداية االمتحانات النهائية بتاريخ2022/1/2 :م

2022/1/6-2022/1/2

final exams starts2/1/2022

Week 15

نهاية االمتحانات النهائية بتاريخ2022/1/13:م

2022/1/13-2022/1/9

Final Exams Ends 13/1/2022

Week 16

بداية إجازة فصل الخريف بتاريخ2022/1/16:م

2022/1/20-2022/1/16

Fall Break starts 16/1/2022

Week 17

تقييم الطالب االلكتروني لألساتذة والمقررات الدراسية
وبيئة التعلم

2021/12/23-2021/12/19

نهاية الدراسة بفصل الخريف بتاريخ2021/12/30:م

2021/12/30-2021/12/26

فصل الربيع:

Spring semester:
األسبوع

األسبوع األول

الحدث
بداية الدراسة في فصل الربيع بتاريخ2022/1/23 :م

الفترة duration/

Activity

Week

23/1/2022-27/1/2022

Spring Semester starts 23/1/2022

Week 1

األسبوع الثاني

30/1/2022-3/2/2022

Week 2

األسبوع الثالث

6/2/2022-10/2/2022

Week 3

األسبوع الرابع

13/2/2022-17/2/2022

Week 4

األسبوع الخامس

20/2/2022-24/2/2022

Week 5

األسبوع السادس

27/2/2022-3/3/2022

Week 6

األسبوع السابع

6/3/2022-10/3/2022

Week 7

األسبوع الثامن

13/3/2022-17/3/2022

Week 8

األسبوع التاسع

20/3/2022-24/3/2022

األسبوع العاشر

األسبوع الخامس عشر
األسبوع السادس عشر
األسبوع السابع عشر

Week 11

3/4/2022-7/4/2022

األسبوع الثاني عشر

األسبوع الرابع عشر

Week 10

27/3/2022-31/3/2022

األسبوع الحادي عشر

األسبوع الثالث عشر

Week 9

Week 12

10/4/2022-14/4/2022
تقييم الطالب االلكتروني لألساتذة والمقررات الدراسية
وبيئة التعلم

17/4/2022-21/4/2022

نهاية الدراسة بفصل الربيع بتاريخ2022/4/28:م

24/4/2022-28/4/2022

بداية االمتحانات النهائية بتاريخ2022/5/1:م

1/5/2022-5/5/2022

نهاية االمتحانات النهائية بتاريخ2022/5/12:م

8/5/2022-12/5/2022

بداية إجازة فصل الربيع2022/5/15:م

15/5/2022-19/5/2022

Students evaluation for
courses, lectures and
learning environment

Week 13

Classes end:28/4/2022

Week 14

final exams starts 1/5/2022

Week 15

Final Exams Ends 12/5/2022

Week 16

spring break starts
15/5/2022

Week 17

