
 التقوٌم الجامعً

 

0202شهر ايلول   

 التاريخ المناسبة
0202/0200فترة تسجٌل امواد للفصل الدراسً االول  06/5/0202-0/6/0202  

23/6/0202 اخر ٌوم للتسجٌل فً الفصل الصٌفً  

0202/0202فترةو االمتحانات النهائٌة للفصل الصٌفً   26/6/0202-02/6/0202  

0202/0202اخر موعد العتماد نتائج الفصل الصٌفً  05/6/0202  

0202/0202فترة مراجعة عالمات االمتحان النهائً للفصل الصٌفً   06/6/0202-22/22/0202  

0202 تشرين االولشهر   

0202/0200بدء العام الجامعً   22/22/0202  

0202/0200ول الفترة السحب واالضافة للفصل ا  22/22/0202-21/22/0202  

0202/0200اخر موعد لتقدٌم طلب تاجٌل الدراسً االول   23/22/0202  

0202/0200بدء التدرٌس للفصل الدراسً االول   24/22/0202  

 0202/0202ر مكتمل للفصل الثانً والصٌفً اخر موعد لتقدٌم امتحان غٌ

 وتزوٌد القبول والتسجٌل بالنتائج

24/22/0202  

26/22/0202 عطلة المولد النبوي الشرٌف  

0202 كانون االولشهر  

0202/0200فترة االمتحان النصفً للفصل االول   1/20/0202-20/20/0202  

02/20/0202 عٌد المٌالد المجٌد  

0200كانون الثاني شهر   

2/2/0200 رأس السنة المٌالدٌة  

اخر موعد لألنسحاب من مادة او اكثر او من جمٌع المواد للفصل االول 
0202/0200  

3/2/0200  

0202/0200فترة التسجٌل للمواد الفصل الدراسً الثانً   6/2/0200-22/2/0200  

0202/0200اخر ٌوم للتدرٌس الفصل الدراسً االول   04/2/0200  

0202/0200فترة االمتحانات النهائٌة الفصل الدراسً االول   06/2/0200-3/0/0200  

0200شباط شهر   

0202/0200فترة االمتحانات النهائٌة الفصل الدراسً االول   06/2/0200-3/0/0200  

اخر موعد لتقدٌم طلب انقطاع عن الدراسة للفصل الدراسً االول 
0202/0200  

3/0/0200  

26/0/0200-4/0/0200 اجازة الطلبة بٌن الفصلٌن  

0202/0200اخر موعد ألعتماد نتائج الفصل الول   22/0/0200  

0202/0200ل فترة مراجعة عالمات االمتحان النهائً للفصل الو  22/0/0200-01/0/0200  

2/2/0200-04/0/0200 فترة السحب واالضافة  

0200اذار شهر   

اخر موعد لتزوٌد القبول والتسجٌل بنتائج االعتراض على عالمات الفصل 
0202/0200الدراسً الول   

22/2/0200  

2/2/0200-04/0/0200 فترة السحب واالضافة  

0202/0200موعد لتقدٌم طلب تأجٌل الدراسة للفصل الدراسً الثانً  اخر  2/2/0200  

0202/0200بدء التدرٌس للفصل الدراسً الثانً   3/2/0200  

وتزوٌد  0202/0200 ولاخر موعد لتقدٌم االمتحان غٌر المكتمل للفصل اال

  جالقبول والتسجٌل بالنتائ

24/2/0200  

0200نيسان شهر   

0/1/0200 بدء شهر رمضان المبارك  



0202/0200ً للفصل الثانً فترة تقدٌم االمتحان النصف  02/1/0200-22/1/0200  

0200ايار شهر   

2/2/0200 ٌوم العمال العالمً  

2/2/0200-0/2/0200 عطلة عٌد الفطر السعٌد  

02/2/0200 عٌد االستقالل  

اخر موعد لالنسحاب من مادة اة اكثر او من جمٌعغ المواد للفصل الدراسً 
0202/0200الثانً   

03/2/0200  

0202/0200فترة تسجٌل المواد للفصل الصٌفً   06/2/0200-0/3/0200  

0200حزيران شهر   

0202/0200فترة تسجٌل المواد للفصل الصٌفً   06/2/0200-0/3/0200  

0202/0200س الفصل الثانً اخر ٌوم للتدرٌ  23/3/0200  

0202/0200فترة تقدٌم االمتحانات النهائٌة للفصل الدراسً الثانً   25/3/0200-03/3/0200  

اخر موعد لتقدٌم طلب انقطاع عن الدراسة للفصل الدراسً الثانً 
0202/0200  

03/3/0200  

0202/0200اخر موعد العتماد نتائج الفصل الدراسً الثانً   06/3/0200  

0200تموز شهر   

0202/0200فترة مراجعة عالمات االمتحان النهائً للفصل الثانً   2/4/0200-25/4/0200  

20/4/0200-5/4/0200 عطلة عٌد االضحى المبارك  

21/4/0200-22/4/0200 فترة السحب واالضافة  

24/4/0200 بدء التدرٌس للفصل الصٌفً  

اخر موعد لتزوٌد القبول والتسجٌل باالعتراض على عالماتى الفصل الثانً 
0202/0200  

05/4/0200  

22/4/0200 رأس السنة الهجرٌة  

0200اب شهر   

0202/0200فترة االمتحان النصفً للفصل الصٌفً   22/5/0200-25/5/0200  

0200ايلول شهر   

اخر موعد لالنسحاب من مادة اة اكثر او من جمٌعغ المواد للفصل الدراسً 
0202/0200 الصٌفً  

2/6/0200  

0200/0202ول فترة تسجٌل المواد للفصل الدراسً اال  1/6/0200-5/6/0200  

0202/0200اخر ٌوم للتدرٌس للفصل الصٌفً   22/6/0200  

0202/0200فترة االمتحانات النهائٌة للفصل الصٌفً   24/6/0200-02/6/0200  

0202/0200وعد العتماد نتائج الفصل الصٌفً اخر م  06/6/0200  

0200تشرين االول شهر   

0202/0200راجعة عالمات االمتحان النهائً للفصل الصٌفً فترة م  0/22/0200-22/22/0200  

0200/0202بدء العام الجامعً   6/22/0200  

اخر موعد لتزوٌد الفبول والتسجٌل بنتائج االعتراض على عالمات الفصل 
0202/0200الصٌفً   

04/22/0200  

 

 


