التقويم األكاديمي للعام الدراسي 1444/1443ه -الفصل الدراسي الصيفي ( ) 433
)Academic Calendar for Year 1444/1443 A.H. – Summer Semester (433
العمليات
Activities

التاري خ الهجري
Hijri Date

التاري خ الميالدي
Gregorian Date

اليوم
Day

األسبوع
Week

بداية الدراسة
Beginning of classes.

20/11/1443

19/06/2022

األحد
SUN

1

آخر يوم إلضافة وحذف المقررات
Last day for adding/dropping courses.

21/11/1443

20/06/2022

ن
االثني
MON

1

بداية إجازة عيد االضىح المبارك
Eid Al-Adha vacation

04/12/1443

03/07/2022

االحد
SUN

-

18/12/1443

17/07/2022

االحد
SUN

3

22/12/1443

21/07/2022

الخميس
THU

3

25-26/12/1443

24-25/07/2022

ن
االثني
االحد –
SUN - MON

4

06/01/1444

04/08/2022

الخميس
THU

5

استئناف الدراسة
Classes resume after Eid Al-Adha vacation
اخر يوم لإلعتذار عن االستمرار ن يف الدراسة بعالمة ( )Wالساعة  2م
Last day for withdrawal from all courses with grade “W” at 2:00
PM.
اختبارات منتصف الفصل
Midterm exams.
أخر يوم لإلعتذار عن االستمرار ن يف الدراسة بعالمة ( )WPأو ( )WFالساعة 2م
Last day for withdrawal from all courses with grade
(WP) / (WF) at 2:00 PM.
االختبارات النهائية
Final exams.
أخر يوم العتماد الدرجات النهائية ن يف نظام معلومات الطالب ()SIS
Last day for entering and finalizing grades.

19-20/01/1444

االربعاء -الخميس
17-18/08/2022
WED-THU

7

23/01/1444

21/08/2022

االحد
SUN

8

اس واحتساب المعدل
اغالق الفصل الدر ي
Close semester

24/01/1444

22/08/2022

ن
االثني
MON

8

توزي ع طالب السنة التحضيية عىل التخصصات
Assign major

24/01/1444

22/08/2022

ن
االثني
MON

8

أخر يوم لطلب الفرصة اإلضافية
Last day for extra chance request

25/01/1444

23/08/2022

الثالثاء
TUS

8

اإلكاديم
إجتماعات لجان التقييم
ي

26/01/1444

24/08/2022

االربعاء
WED

8

اخر يوم للتسجيل ن يف برنامج التقوية
Last day to apply for improvement

27/01/1444

25/08/2022

الخميس
THU

8

اس للعام القادم – فصل 441
بداية العام الدر ي
Start of next academic year – Term 441

01/02/1444

28/08/2022

االحد
SUN

-

مع تمنياتنا لكم بالتوفيق

