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 كتاب وزارة التعليم العايل  راسية كافة استناداً ال وللمراحل الد   2022/   2021دث للسنة الدراسية  التقويم اجلامعي امل 

 (   2021 / 12/   23( يف )    9762/ د /  3ت م ذي العدد )  تابعة  والبحث العلمي / دائرة الدراسات والتخطيط وال 
 

تفاصيل مواعيد السنة 

 الدراسية 
 المدة المحددة التاريخ اليوم

 تفاصيل مواعيد السنة الدراسية للمرحلة االولى 

 المالحظات تاريخ البدء واالنتهاء 

الفصلللللللللل الدراسللللللللل  

  األول
 اسبوع 15 2022/   1  /  29  – 2021/   10/   11 الثنين ا

  2021/   12/   19حد يبدأ يوم اال

/  3/   26وينته  يوم السبت 

2022 

 أسبوع 14

بضمنها 

االمتحانات ويتم  

تعويض المدة  

المتبقية من خالل  

 السبت  أيامعطلة 

انلللللللات النصللللللل  االمتح -

سللللللللللنوية لل ليللللللللللات 

والمعاهلللللد التللللل  تتبللللل  

 النظام السنوي 

االمتحانلللللللات النها يلللللللة  -

دراسللللللللل  للفصلللللللللل ال

لل ليللللللللللللللللللللللات  األول

والمعاهلللللد التللللل  تتبللللل  

 النظام الفصل  

 اسبوعان 2022/   2  / 12 –  2022/   1/   30 االحد

 العطلة الربيعية 
 اسبوعان 2022  /  2/   26  -2022/   2/   12 حداال

  2022/   3/   27تبدأ يوم االحد 

 2022/   4/   2وتنته  يوم السبت 
 دواح أسبوع
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الفصلللللللللل الدراسللللللللل  

 الثان 
 اسبوع 15 2022/   6  / 11 –  2021/   2/   27 داالح

 2022/   4/   3يبدأ يوم االحد 

 2022/   7/   2  يوم السبت وينته

 أسبوع 13

بضمنها 

االمتحانات ويتم  

تعويض المدة  

المتبقية من خالل  

 ت السب أيام

انلللللللات النصللللللل  االمتح -

سللللللللللنوية لل ليللللللللللات 

والمعاهلللللد التللللل  تتبللللل  

 النظام السنوي 

االمتحانللللللللات النها يللللللللة 

 األولدراسلللللل  للفصللللللل ال

لل ليللللات والمعاهللللد التلللل  

 النظام الفصل  تتب  

 ثالثة اسابي   2022/   7 /  2 –  2022/   6/   12 االحد

 العطلة الصيفية 
 _  _  شهرين  2022   9 /  1 –  2022/  7/   3 االحد

التلللللللللدري  الصللللللللليف  

لطلبلللللللللللة ال ليلللللللللللات 

لة والمعاهللللللد الم لللللللمو

بلللللل  وحسلللللل  المللللللدد 

المعتمللللللللللللدة  لللللللللللل  

التعليمللللللللات ال اصللللللللة 

 بالتدري  الصيف  

 /  /  شهرين  2022/   9 /  1 –  2022/  7/   3 االحد

امتحانللللللللللات الللللللللللدور 

 الثان  
 _  _  اسبوعان 2022/   9 /  17 –  2022/  9/   3 السبت
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