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 2022/2021التقويم الدراسي لكليات التعليم التطبيقي للعام الدراسي 

 الفصل الدراسي األول }فصل الخريف{

 

 

 

 

 البيان التاريخ اليوم

 اإلدارية.الهيئة أعضاء بداية دوام  01/01/0100 االحد

 0100/0100ألول حاالت إعادة القيد للفصل الدراسي ا انتهاء فترة ادخال 2021/10/12 الثالثاء

 2021/10/17 االحد
والتسجيل المتأخر  الدراسة وبداية  ودوام أعضاء هيئة التدريسإلشرافية شاغلي الوظائف ادوام 

 .2022/2021والسحب واالضافة للفصل الدراسي األول 

 المؤجلة.اخر موعد استالم درجات االمتحانات  2021/10/19 الثالثاء

 .2022/2021اخر يوم في االضافة للفصل الدراسي األول  2021/10/19 ثالثاءال

 .2022/2021آخر موعد الستالم الجدول الدراسي للفصل الدراسي الثاني  2021/11/25 خميسال

  آخر موعد لالنسحاب الجزئي من المقررات. 0/00/0100 ربعاءاال

 االحد

 الخميس

2021/12/5 

2021/12/16 
 .2022/2021 الثانيفترة االرشاد والتسجيل المبكر للفصل الدراسي 

 آخر موعد لتقديم طلبات االنسحاب من جميع المقررات وطلبات وقف القيد. 2021/12/19 االحد

 االحد

 الخميس

2021/12/26 

2022/1/6 
 .2022/2021فترة التقديم لطلبات تغيير التخصص والتحويل للفصل الدراسي الثاني 

 .2022/2021آخر يوم لرصد الحرمان للفصل األول  2022/1/18 الثالثاء

 .2022/2021آخر يوم في الدراسة ورفع الحرمان للفصل الدراسي االول  2022/1/19 االربعاء

 الخميس

 االثنين

2022/1/20 

2022/1/31 
 .2022/2021 االختبارات النهائية للفصل األولفترة 

 .0100/0100التقديم على اخالء طرف خريج لخريجي الفصل الدراسي األول  فتح نظام 01/0/0100 الخميس

 .2022/2021آخر موعد لرصد درجات المقررات الدراسية للفصل الدراسي األول  2022/2/2 االربعاء

 .2022/2021نهاية الفصل الدراسي األول  2022/2/3 الخميس

 بدء عطلة منتصف العام. 2022/2/6 االحد



 

 

 

 2022/2021التقويم الدراسي لكليات التعليم التطبيقي للعام الدراسي 

 {لربيع}فصل ا ثانيالفصل الدراسي ال

 

 البيان التاريخ اليوم

 .اإلداريةالهيئة أعضاء بداية دوام  2022/2/20 االحد

 .0100/0100انتهاء فترة ادخال حاالت اعادة القيد للفصل الدراسي الثاني  2022/2/24 الخميس

 2022/2/27 االحد
المتةةأخر  والتسةةجيلالدراسةةة وبدايةةة  التةةدريس هيئةةةوأعضةةاء إلشةةرافية شةةاغلي الوظةةائف ابدايةةة دوام 

 .0100/0100للفصل الدراسي الثاني والسحب واالضافة للفصل الدراسي 

 اخر موعد الستالم درجات االمتحانات المؤجلة. 2022/3/1 الثالثاء

 .0100/0100انتهاء فترة االضافة للفصل الدراسي الثاني  2022/3/3 الخميس

 .0100/0100  اخر موعد الستالم الجدول الدراسي للفصل الصيفي 2022/3/31 الخميس

 .2023/2022آخر موعد الستالم الجدول الدراسي للفصل األول  2022/4/7 الخميس

 آخر موعد لالنسحاب الجزئي من المقررات. 2022/4/7 الخميس

 األحد

 الخميس

01/4/0100 

04/4/0100             

                                         

 .2022/2021فترة االرشاد والتسجيل المبكر للفصل الدراسي الصيفي 

 االحد

 الخميس

2022/4/17 

2022/4/28 

 .2023/2022فترة االرشاد والتسجيل المبكر للفصل الدراسي األول 

 االحد

 الخميس

2022/5/1 

2022/5/12 

 .2022/2021 التخصص والتحويل للفصل الدراسي األولفترة التقديم لطلبات تغيير 

 آخر موعد لتقديم طلبات االنسحاب الكلي من جميع المقررات وطلبات وقف القيد. 2022/5/8 االحد

    .2022/2021  آخر يوم لرصد الحرمان للفصل الدراسي الثاني  2022/5/30 االثنين

 .2022/2021آخر يوم في الدراسة ورفع الحرمان للفصل الدراسي الثاني  2022/5/31 اءالثالث

 االربعاء

 الثالثاء

2022/6/1 

2022/6/14 
 .0100/0100فترة االمتحانات النهائية للفصل الدراسي الثاني 

 .0100/0100فتح نظام التقديم على اخالء طرف خريج لخريجي الفصل الدراسي الثاني  0/6/0100 االربعاء

 .0100/0100آخر موعد لرصد درجات المقررات الدراسية ونهاية الفصل الدراسي الثاني  2022/6/16 الخميس

 بداية العطلة الصيفية ألعضاء هيئة التدريس واإلداريين. 2022/6/18 السبت



 

 2022/2021التقويم الدراسي لكليات التعليم التطبيقي للعام الدراسي 

 الفصل الدراسي الصيفي

 
 

 البيان التاريخ اليوم

 الهيئة االدارية.أعضاء بداية دوام  2022/6/19 األحد

 2022/6/26 األحد
وبدايةةةة الدراسةةةة أعضةةةاء هيئةةةة التةةةدريس وشةةةاغلي الوظةةةائف اإلشةةةرافية بدايةةةة دوام 

 .2022/2021ضافة للفصل الدراسي الصيفي والتسجيل المتأخر والسحب واإل

 .2022/2021الدراسي الصيفينهاية السحب واإلضافة للفصل  2022/6/28 الثالثاء

 .2022/2021 ن المقررات للفصل الدراسي الصيفياالنسحاب الجزئي م 2022/6/28 الثالثاء

 . 0100/0100 آخر يوم لرصد الحرمان للفصل الدراسي الصيفي 2022/8/9 الثالثاء

 .2022/2021أخر يوم في الدراسة ورفع الحرمان للفصل الدراسي الصيفي  2022/8/10 األربعاء

 11/8/0100 الخميس
فةةةتح نظةةةام التقةةةديم علةةةى اخةةةالء طةةةرف خةةةريج لخريجةةةي الفصةةةل الدراسةةةي الصةةةيفي  

0100/0100. 

 السبت

 األثنين

2022/8/13 

2022/8/15 

 .2022/2021فترة االمتحانات النهائية للفصل الدراسي الصيفي

 .0100/0100 للفصل الدراسي الصيفيآخر موعد لرصد درجات المقررات الدراسية  2022/8/17 األربعاء

 2022/9/18 األحد
بداية دوام شاغلي الوظائف اإلشرافية وأعضاء الهيئة االداريةة للفصةل الدراسةي االول 

2023/2022. 

 2022/9/25 األحد
حب بدايةةةة الدراسةةةة ودوام اعضةةةاء هيئةةةة التةةةدريس وبدايةةةة التسةةةجيل المتةةةأخر والسةةة

 .2023/2022 واإلضافة للفصل الدراسي األول

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


