
                         

ن  هـ1443/06/13االحد   هـ1443/06/19السبت  هـ1443/06/18الجمعة  هـ1443/06/17الخميس  هـ1443/06/16األربعاء  هـ1443/06/15الثالثاء  هـ1443/06/14اإلثني 

 م2022/01/22 م2022/01/21 م2022/01/20 م2022/01/19 م2022/01/18 م2022/01/17 م2022/01/16

ن  هـ1443/06/20االحد   هـ1443/06/26السبت  هـ1443/06/25الجمعة  هـ1443/06/24الخميس  هـ1443/06/23األربعاء  هـ1443/06/22الثالثاء  هـ1443/06/21اإلثني 

 م2022/01/29 م2022/01/28 م2022/01/27 م2022/01/26 م2022/01/25 م2022/01/24 م2022/01/23

ن  هـ1443/06/27االحد   هـ1443/07/04السبت  هـ1443/07/03الجمعة  هـ1443/07/02الخميس  هـ1443/07/01األربعاء  هـ1443/06/29الثالثاء  هـ1443/06/28اإلثني 

 م2022/02/05 م2022/02/04 م2022/02/03 م2022/02/02 م2022/02/01 م2022/01/31 م2022/01/30

ن  هـ1443/07/05االحد   هـ1443/07/11السبت  هـ1443/07/10الجمعة  هـ1443/07/09الخميس  هـ1443/07/08األربعاء  هـ1443/07/07الثالثاء  هـ1443/07/06اإلثني 

 م2022/02/12 م2022/02/11 م2022/02/10 م2022/02/09 م2022/02/08 م2022/02/07 م2022/02/06

ن  هـ1443/07/12االحد   هـ1443/07/18السبت  هـ1443/07/17الجمعة  هـ1443/07/16الخميس  هـ1443/07/15األربعاء  هـ1443/07/14الثالثاء  هـ1443/07/13اإلثني 

 م2022/02/19 م2022/02/18 م2022/02/17 م2022/02/16 م2022/02/15 م2022/02/14 م2022/02/13

ن  هـ1443/07/19االحد   هـ1443/07/25السبت  هـ1443/07/24الجمعة  هـ1443/07/23الخميس  هـ1443/07/22األربعاء  هـ1443/07/21الثالثاء  هـ1443/07/20اإلثني 

 م2022/02/26 م2022/02/25 م2022/02/24 م2022/02/23 م2022/02/22 م2022/02/21 م2022/02/20

أجازة يوم التأسيس

ن  هـ1443/07/26االحد   هـ1443/08/02السبت  هـ1443/08/01الجمعة  هـ1443/07/30الخميس  هـ1443/07/29األربعاء  هـ1443/07/28الثالثاء  هـ1443/07/27اإلثني 

 م2022/03/05 م2022/03/04 م2022/03/03 م2022/03/02 م2022/03/01 م2022/02/28 م2022/02/27

ن  هـ1443/08/03االحد   هـ1443/08/09السبت  هـ1443/08/08الجمعة  هـ1443/08/07الخميس  هـ1443/08/06األربعاء  هـ1443/08/05الثالثاء  هـ1443/08/04اإلثني 

 م2022/03/12 م2022/03/11 م2022/03/10 م2022/03/09 م2022/03/08 م2022/03/07 م2022/03/06

ن  هـ1443/08/10االحد   هـ1443/08/16السبت  هـ1443/08/15الجمعة  هـ1443/08/14الخميس  هـ1443/08/13األربعاء  هـ1443/08/12الثالثاء  هـ1443/08/11اإلثني 

 م2022/03/19 م2022/03/18 م2022/03/17 م2022/03/16 م2022/03/15 م2022/03/14 م2022/03/13

ي 
ن
:الفصل الدراسي الثان

األسبوع 

الخامس

 ( م 2022-2021 ) هـ1443/1442التقويم األكاديمي للعام الدراسي 

ي وتسجيل المقررات 
ن
بداية الفصل الدراسي الثان

(للطلبة  )إجازة نهاية أسبوع مطولة  

(للطلبة  )إجازة نهاية أسبوع مطولة 

األسبوع 

األول

األسبوع 

ي
ن
الثان

األسبوع 

الثالث

األسبوع 

الرابع

ي 
ن
(للطلبة ) (إجازة الربيع  )بداية إجازة منتصف الفص الدراسي الثان

األسبوع 

السادس

األسبوع 

الثامن

إجازة

األسبوع 

السابع

ي 
ن
 (إجازة الربيع  )إجازة منتصف الفصل الدراسي الثان



ن  هـ1443/08/17االحد   هـ1443/08/23السبت  هـ1443/08/22الجمعة  هـ1443/08/21الخميس  هـ1443/08/20األربعاء  هـ1443/08/19الثالثاء  هـ1443/08/18اإلثني 

 م2022/03/26 م2022/03/25 م2022/03/24 م2022/03/23 م2022/03/22 م2022/03/21 م2022/03/20
بداية الدراسة بعد إجازة منتصف الفصل 

ي
ن
الثان

ن  هـ1443/08/24االحد   هـ1443/08/30السبت  هـ1443/08/29الجمعة  هـ1443/08/28الخميس  هـ1443/08/27األربعاء  هـ1443/08/26الثالثاء  هـ1443/08/25اإلثني 

 م2022/04/02 م2022/04/01 م2022/03/31 م2022/03/30 م2022/03/29 م2022/03/28 م2022/03/27

بداية االختبارات النصفية 

ن  هـ1443/09/01االحد   هـ1443/09/07السبت  هـ1443/09/06الجمعة  هـ1443/09/05الخميس  هـ1443/09/04األربعاء  هـ1443/09/03الثالثاء  هـ1443/09/02اإلثني 

 م2022/04/09 م2022/04/08 م2022/04/07 م2022/04/06 م2022/04/05 م2022/04/04 م2022/04/03

نهاية االختبارات النصفية 

ن  هـ1443/09/09االحد   هـ1443/09/15السبت  هـ1443/09/14الجمعة  هـ1443/09/13الخميس  هـ1443/09/12األربعاء  هـ1443/09/11الثالثاء  هـ1443/09/10اإلثني 

 م2022/04/16 م2022/04/15 م2022/04/14 م2022/04/13 م2022/04/12 م2022/04/11 م2022/04/10

ن  هـ1443/09/16االحد   هـ1443/09/22السبت  هـ1443/09/21الجمعة  هـ1443/09/20الخميس  هـ1443/09/19األربعاء  هـ1443/09/18الثالثاء  هـ1443/09/17اإلثني 

 م2022/04/23 م2022/04/22 م2022/04/21 م2022/04/20 م2022/04/19 م2022/04/18 م2022/04/17

اخر موعد لإلعتذار عن الفصل الدراسي 

ن  هـ1443/09/23االحد   هـ1443/09/29السبت  هـ1443/09/28الجمعة  هـ1443/09/27الخميس  هـ1443/09/26األربعاء  هـ1443/09/25الثالثاء  هـ1443/09/24اإلثني 

 م2022/04/30 م2022/04/29 م2022/04/28 م2022/04/27 م2022/04/26 م2022/04/25 م2022/04/24

ن  هـ1443/09/30االحد   هـ1443/10/06السبت  هـ1443/10/05الجمعة  هـ1443/10/04الخميس  هـ1443/10/03األربعاء  هـ1443/10/02الثالثاء  هـ1443/10/01اإلثني 

 م2022/05/07 م2022/05/06 م2022/05/05 م2022/05/04 م2022/05/03 م2022/05/02 م2022/05/01

ن  هـ1443/10/07االحد   هـ1443/10/13السبت  هـ1443/10/12الجمعة  هـ1443/10/11الخميس  هـ1443/10/10األربعاء  هـ1443/10/09الثالثاء  هـ1443/10/08اإلثني 

 م2022/05/14 م2022/05/13 م2022/05/12 م2022/05/11 م2022/05/10 م2022/05/09 م2022/05/08

بداية الدراسة بعد إجازة عيد الفطر 

ن  هـ1443/10/14االحد   هـ1443/10/20السبت  هـ1443/10/19الجمعة  هـ1443/10/18الخميس  هـ1443/10/17األربعاء  هـ1443/10/16الثالثاء  هـ1443/10/15اإلثني 

 م2022/05/21 م2022/05/20 م2022/05/19 م2022/05/18 م2022/05/17 م2022/05/16 م2022/05/15

ن  هـ1443/10/21االحد   هـ1443/10/27السبت  هـ1443/10/26الجمعة  هـ1443/10/25الخميس  هـ1443/10/24األربعاء  هـ1443/10/23الثالثاء  هـ1443/10/22اإلثني 

 م2022/05/28 م2022/05/27 م2022/05/26 م2022/05/25 م2022/05/24 م2022/05/23 م2022/05/22

ي 
ن
بداية االختبارات النهائية للفصل الثان

ن  هـ1443/10/28االحد   هـ1443/11/04السبت  هـ1443/11/03الجمعة  هـ1443/11/02الخميس  هـ1443/11/01األربعاء  هـ1443/10/30الثالثاء  هـ1443/10/29اإلثني 

 م2022/06/04 م2022/06/03 م2022/06/02 م2022/06/01 م2022/05/31 م2022/05/30 م2022/05/29

األسبوع 

السابع 
عشر

األسبوع 

الثالث 
عشر

األسبوع 
الرابع عشر

األسبوع 

الخامس 
عشر

ن  بداية إجازة عيد الفطر للطالب بنهاية دوام يوم االثني 

األسبوع  

التاسع

األسبوع 
العاشر

األسبوع 

الحادي 
عشر

إجازة 

(للطلبة  )إجازة نهاية أسبوع مطولة 

األسبوع 

الثامن 
عشر

األسبوع 

السادس 
عشر

األسبوع 
ي عشر

ن
الثان



ن  هـ1443/11/06االحد   هـ1443/11/12السبت  هـ1443/11/11الجمعة  هـ1443/11/10الخميس  هـ1443/11/09األربعاء  هـ1443/11/08الثالثاء  هـ1443/11/07اإلثني 

 م2022/06/11 م2022/06/10 م2022/06/09 م2022/06/08 م2022/06/07 م2022/06/06 م2022/06/05

ن  هـ1443/11/13االحد   هـ1443/11/19السبت  هـ1443/11/18الجمعة  هـ1443/11/17الخميس  هـ1443/11/16األربعاء  هـ1443/11/15الثالثاء  هـ1443/11/14اإلثني 

 م2022/06/18 م2022/06/17 م2022/06/16 م2022/06/15 م2022/06/14 م2022/06/13 م2022/06/12

ي
ن
نهاية االختبارات النهائية للفصل الثان

ن  هـ1443/12/18االحد   هـ1443/12/24السبت  هـ1443/12/23الجمعة   هـ1443/12/22الخميس  هـ1443/12/21األربعاء  هـ1443/12/20الثالثاء  هـ1443/12/19االثني 

 م2022/07/23 م2022/07/22 م2022/07/21 م2022/07/20 م2022/07/19 م2022/07/18 م2022/07/17

نامج الطب  ي  لبر
ن
 بداية اختبارات الدور الثان

ي
والجراحة وبداية الدراسة للفصل الصيفن

ن  هـ1443/12/25االحد   هـ1444/01/01السبت  هـ1443/12/30الجمعة   هـ1443/12/29الخميس  هـ1443/12/28األربعاء  هـ1443/12/27الثالثاء  هـ1443/12/26االثني 

 م2022/07/30 م2022/07/29 م2022/07/28 م2022/07/27 م2022/07/26 م2022/07/25 م2022/07/24

امج  ي لبر
ن
بداية اختبارات الدور الثان

ات الطبية التمريض والصيدلة والمختبر

ن  هـ1444/01/02االحد   هــ1444/01/08السبت  هــ1444/01/07الجمعة   هـ1444/01/06الخميس  هـ1444/01/05األربعاء  هـ1444/01/04الثالثاء  هـ1444/01/03االثني 

 م2022/08/06 م2022/08/05 م2022/08/04 م2022/08/03 م2022/08/02 م2022/08/01 م2022/07/31

امج  ي لبر
ن
نهاية اختبارات الدور الثان

ات الطبية التمريض والصيدلة والمختبر

ن  هـ1444/01/09االحد   هــ1444/01/15السبت  هــ1444/01/14الجمعة   هـ1444/01/13الخميس  هـ1444/01/12األربعاء  هـ1444/01/11الثالثاء  هـ1444/01/10االثني 

 م2022/08/13 م2022/08/12 م2022/08/11 م2022/08/10 م2022/08/09 م2022/08/08 م2022/08/07

ن  هـ1444/01/16االحد   هــ1444/01/22السبت  هــ1444/01/21الجمعة   هـ1444/01/20الخميس  هـ1444/01/90األربعاء  هـ1444/01/18الثالثاء  هـ1444/01/17االثني 

 م2022/08/20 م2022/08/19 م2022/08/18 م2022/08/17 م2022/08/16 م2022/08/15 م2022/08/14

نامج الطب  ي  لبر
ن
نهاية  اختبارات الدور الثان

والجراحة

ن  هـ1444/01/23االحد   هــ1444/01/29السبت  هــ1444/01/28الجمعة   هـ1444/01/27الخميس  هـ1444/01/26األربعاء  هـ1444/01/25الثالثاء  هـ1444/01/24االثني 

 م2022/08/27 م2022/08/26 م2022/08/25 م2022/08/24 م2022/08/23 م2022/08/22 م2022/08/21

ي للعام الدراسي 
 ـه 1443-1442الفصل الدراسي الصيفن

األسبوع 

السادس

األسبوع 

الرابع

بداية إجازة نهاية العام الدراسي 

عميد الكلية

األسبوع 

الخامس

األسبوع 

التاسع 
عشر

األسبوع 

ون العشر

محمد صالح بن محمد العرضاوي.د.أ

األسبوع 

الثامن 
عشر

األسبوع 

األول

األسبوع 

ي
ن
الثان

األسبوع 

الثالث



ي
نهاية الفصل الصيفن

وكيل الكلية للشئون األكاديمية وكيل الكلية للقبول والتسجيل 

ي . د.أ
 
ق دانيه وقاص . دعمر زيان الشر

محمد صالح بن محمد العرضاوي .د.أ

عميد الكلية/ اعتماد 

األسبوع 

السادس


