الكليات واملعاهد/التقويم األكاديمي 22/2021- 1443

الفصل الدراس ي األول
األسبوع
Ⓐ

اليوم
األحد

التاريخ
(هجري)

التاريخ
(ميالدي)

2021/08/22 1443/01/14

الخميس 2021/08/26 1443/01/18
األحد

2021/08/29 1443/01/21

1
الخميس 2021/09/02 1443/01/25
األحد
2
3

4

2021/09/05 1443/01/28

الخميس 2021/09/09 1443/02/02
األحد 2021/09/12 1443/02/05
الخميس 2021/09/16 1443/02/09
األحد

1443/02/12

الثالثاء

1443/02/14

األربعاء 1443/02/15
الخميس 1443/02/16
5

األحد

1443/02/19

الخميس 1443/02/23
6
7
8

األحد 1443/02/26
الخميس 1443/03/01
األحد 1443/03/04
الخميس 1443/03/08

املوضوع  /النشاط
مباشرة أعضاء هيئة التدريس
بداية فترة إعادة االختبارات (الفصل الثاني  /صيفي)
آخر يوم لعادة االختبارات (الفصل الثاني  /صيفي)
بداية الدراسة للطالب للفصل األول
استقبال الطلبة املستجدين
بداية فترة إضافة  /حذف املقررات الدراسية للفصل الدراس ي األول
آخر يوم لضافة املقررات الدراسية للفصل الدراس ي األول
آخر يوم استقبال طلبات تعديل الدرجات
بداية برنامج التدريب التعاوني للفصل األول
آخر يوم لحذف املواد بدون درجة ""W
انتهاء مهلة تسديد الرسوم للدارسين على حسابهم الخاص
العالن عن قائمة أسماء الطلبة أصحاب مراتب الشرف

 2021/09/19بداية فترة التسجيل لبرنامج التدريب التعاوني للفصل الثاني
نهاية فترة التسجيل لبرنامج التدريب التعاوني للفصل الثاني
 2021/09/21نهاية برنامج التدريب التعاوني الصيفي لطلية الدرجة املتوسطة وطلبة
كلية ينبع الجامعية
2021/09/22
إجازة اليوم الوطني
2021/09/23
بداية فترة مناقشة وتقييم طلبة برنامج التدريب التعاوني للفصل الصيفي
 2021/09/26بداية فترة اختيار التخصص للفصل الثاني لطلبة السنة التحضيرية
وطلبة سنة املهارات األساسية املتوقع استكمالهم املتطلبات بنجاح
 2021/09/30نهاية فترة مناقشة وتقييم طلبة برنامج التدريب التعاوني للفصل الصيفي
2021/10/03
 2021/10/07آخر يوم لالنسحاب من مقرر أو أكثر بدرجة ""W
2021/0/10
2021/10/14

األحد 2021/10/17 1443/03/11
الثنين 2021/10/18 1443/03/12
الخميس 2021/10/21 1443/03/15

نهاية أسبوع مطولة

األحد
9

10

2021/10/24 1443/03/18

الخميس 1443/03/22

األحد

1443/03/25

الخميس 1443/03/29
األحد 1443/04/02
11

12
13

الخميس 1443/04/06
األحد 1443/04/09
الخميس 1443/04/13
األحد 1443/04/16
الخميس 1443/04/20
األحد 1443/04/23
الخميس 1443/04/27
األحد

14

15
16
17
18

نهاية برنامج التدريب التعاوني للفصل األول لطلبة البكالوريوس بكلية ينبع
الصناعية
2021/10/28
نهاية فترة اختيار التخصص للفصل الثاني لطلبة السنة التحضيرية وطلبة
سنة املهارات األساسية املتوقع استكمالهم املتطلبات بنجاح
بداية فترة قبول طلبات تغيير التخصص داخل الكلية للفصل الثاني
 2021/10/31بداية فترة قبول طلبات التحويل بين الكليات للفصل الثاني
بداية فترة قبول طلبات إعادة القيد للفصل الثاني
 2021/11/04نهاية أسبوع مطولة
2021/11/07
نهاية فترة قبول طلبات تغيير التخصص داخل الكلية للفصل الثاني
 2021/11/11نهاية فترة قبول طلبات التحويل بين الكليات للفصل الثاني
نهاية فترة قبول طلبات إعادة القيد للفصل الثاني
2021/11/14
2021/11/18
 2021/11/21بداية فترة التسجيل املبكر للفصل الثاني
 2021/11/25نهاية فترة التسجيل املبكر للفصل الثاني
2021/11/28
إجازة منتصف الفصل األول
2021/12/02

2021/12/05 1443/05/01

نهاية برنامج التدريب التعاوني للفصل األول لطلبة الدرجة املتوسطة
الخميس  2021/12/09 1443/05/05وطلبة بكالوريوس كلية ينبع الجامعية
آخر يوم لالعتذار عن الفصل الدراس ي بدرجة ""W
األحد  2021/12/12 1443/05/08بداية فترة مناقشة وتقييم طلبة برنامج التدريب التعاوني للفصل األول
الخميس  2021/12/16 1443/05/12نهاية فترة مناقشة وتقييم طلبة برنامج التدريب التعاوني للفصل األول
األحد 1443/05/15
الخميس 1443/05/19
األحد 1443/05/22
الخميس 1443/05/26

 2021/12/19نهاية أسبوع مطولة
2021/12/23
 2021/12/26بداية فترة االختبارات النهائية للفصل الدراس ي األول
2021/12/30

األحد 1443/05/29
الثالثاء 1443/06/01
الخميس 1443/06/03
األحد 1443/06/06
الخميس 1443/06/10

2022/01/02
 2022/01/04نهاية فترة االختبارات النهائية للفصل الدراس ي األول
2022/01/06
2022/01/09
بداية إجازة الفصل الدراس ي األول – منتصف العام الدراس ي
2022/01/13

الفصل الدراس ي الثاني

األسبوع

اليوم

األحد

التاريخ
(هجري)

التاريخ
(ميالدي)

2022/01/16 1443/06/13

1
الخميس 2022/01/20 1443/06/17
األحد
2

3
4
5

2022/01/23 1443/06/20

الخميس 2022/01/27 1443/06/24

7

مباشرة أعضاء هيئة التدريس بعد إجازة منتصف العام الدراس ي
بداية الدراسة للطالب للفصل الثاني
استقبال الطلبة املستجدين
بداية فترة إضافة  /حذف املقررات الدراسية للفصل الدراس ي الثاني
بداية فترة إعادة االختبارات للطلبة املقبولة أعذارهم (الفصل األول)
آخر يوم لضافة املقررات الدراسية للفصل الدراس ي الثاني
آخر يوم لعادة االختبارات للطلبة املقبولة أعذارهم (الفصل األول)
بداية برنامج التدريب التعاوني للفصل الدراس ي الثاني
آخر يوم لحذف املقررات الدراسية بدون درجة ""W
انتهاء مهلة تسديد الرسوم للدارسين على حسابهم الخاص
آخر يوم استقبال طلبات تعديل الدرجات

األحد  2022/01/30 1443/06/27العالن عن قائمة أسماء الطلبة أصحاب مراتب الشرف
األربعاء 2022/02/02 1443/07/01
نهاية أسبوع مطولة
الخميس 2022/02/03 1443/07/02
األحد 1443/07/05
الخميس 1443/07/09
األحد

1443/07/12

الخميس 1443/07/16

6

املوضوع  /النشاط

 2022/02/06بداية فترة التسجيل لبرنامج التدريب التعاوني للفصل الصيفي
 2022/02/10نهاية فترة التسجيل لبرنامج التدريب التعاوني للفصل الصيفي
بداية فترة اختيار التخصص للفصل األول لطلبة السنة التحضيرية وطلبة
2022/02/13
سنة املهارات األساسية املتوقع استكمالهم املتطلبات بنجاح
2022/02/17

األحد 2022/02/20 1443/07/19
األربعاء 2022/02/23 1443/07/22
نهاية أسبوع مطولة
الخميس 2022/02/24 1443/07/23
الخميس  2022/02/24 1443/07/23آخر يوم لالنسحاب من مقرر أو أكثر بدرجة ""W
األحد 2022/02/27 1443/07/26
الخميس 2022/03/03 1443/07/30

8

األحد 2022/03/06 1443/08/03
الخميس 2022/03/10 1443/08/07
األحد 2022/03/13 1443/08/10
الخميس 2022/03/17 1443/08/14
األحد

1443/08/17

9
الخميس 1443/08/21
األحد
10

11
12

1443/08/24

الخميس 1443/08/28

بداية فترة قبول طلبات تغيير التخصص داخل الكلية للفصل األول
 2022/03/20بداية فترة قبول طلبات التحويل بين الكليات للفصل األول
بداية فترة قبول طلبات إعادة القيد للفصل األول
نهاية برنامج التدريب التعاوني للفصل الثاني لطلبة البكالوريوس بكلية ينبع
الصناعية
2022/03/24
نهاية فترة اختيار التخصص للفصل األول لطلبة السنة التحضيرية وطلبة
سنة املهارات األساسية املتوقع استكمالهم املتطلبات بنجاح
2022/03/27
نهاية فترة قبول طلبات تغيير التخصص داخل الكلية للفصل األول
 2022/03/31نهاية فترة قبول طلبات التحويل بين الكليات للفصل األول
نهاية فترة قبول طلبات إعادة القيد للفصل األول

األحد 2022/04/03 1443/09/02
الخميس 2022/04/07 1443/09/06
األحد

2022/04/10 1443/09/09

الخميس 2022/04/14 1443/09/13
13

15
16
17

بداية فترة التسجيل املبكر للفصل الصيفي
نهاية فترة التسجيل املبكر للفصل الصيفي
بداية فترة التسجيل املبكر للفصل األول
بداية فترة عرض مشاريع التخرج لكلية ينبع الصناعية
نهاية فترة التسجيل املبكر للفصل األول

األحد 1443/09/16
الخميس 1443/09/20
األحد 1443/09/23
الثالثاء 1443/09/25

2022/04/17
 2022/04/21آخر يوم لالعتذار عن الفصل الدراس ي بدرجة ""W
2022/04/24
2022/04/26
إجازة عيد الفطر
2022/05/05
2022/05/08
نهاية برنامج التدريب التعاوني للفصل الثاني لطلبة الدرجة املتوسطة
2022/05/12
وطلبة بكالوريوس كلية ينبع الجامعية

األحد 1443/10/14
الخميس 1443/10/18
األحد 1443/10/21
األربعاء 1443/10/24

 2022/05/15بداية فترة مناقشة وتقييم طلبة برنامج التدريب التعاوني للفصل الثاني
 2022/05/19نهاية فترة مناقشة وتقييم طلبة برنامج التدريب التعاوني للفصل الثاني
2022/05/22
2022/05/25
نهاية أسبوع مطولة
2022/05/26
 2022/05/29بداية فترة االختبارات النهائية
2022/06/02

الخميس 1443/10/04
األحد 1443/10/07
14

إجازة منتصف الفصل الثاني (إجازة الربيع)

الخميس 1443/10/11

الخميس 1443/10/25
األحد 1443/10/28
الخميس 1443/11/03

18

Ⓐ

األحد 1443/11/06
الثالثاء 1443/11/08
الخميس 1443/11/10
األحد 1443/11/13
الخميس 1444/01/27
األحد 1444/02/01

2022/06/05
 2022/06/07نهاية فترة االختبارات النهائية
2022/06/09
2022/06/12
إجازة العام الدراس ي
2022/08/25
 2022/08/28مباشرة أعضاء هيئة التدريس

الفصل الدراس ي الصيفي

األسبوع

1

2

اليوم

بداية الدراسة للطالب للفصل الصيفي
األحد  2022/06/19 1443/11/20بداية فترة إضافة  / /حذف املقررات الدراسية للفصل الصيفي
بداية برنامج التدريب التعاوني للفصل الصيفي
الثالثاء  2022/06/21 1443/11/22آخر يوم لضافة املقررات الدراسية للفصل الصيفي
الخميس  2022/06/23 1443/11/24آخر يوم لحذف املقررات الدراسية بدون درجة ""W
األحد 1443/11/27
الخميس 1443/12/01
األحد 1443/12/04
الخميس 1443/12/15
األحد

3
4
5
6
7
8

التاريخ
(هجري)

التاريخ
(ميالدي)

املوضوع  /النشاط

1443/12/18

الخميس 1443/12/22
األحد 1443/12/25
الخميس 1443/12/29
األحد 1444/01/02
الخميس 1444/01/06
األحد 1444/01/09
الخميس 1444/01/13

2022/06/26
2022/06/30
2022/07/03
إجازة عيد األضحى املبارك
2022/07/14
 2022/07/17بداية فترة التسجيل لبرنامج التدريب التعاوني للفصل األول
نهاية فترة التسجيل لبرنامج التدريب التعاوني للفصل األول
2022/07/21
آخر يوم لحذف املواد بدرجة ""W
2022/07/24
2022/07/28
2022/07/31
 2022/08/04آخر يوم لالعتذار عن الفصل الدراس ي بدرجة ""W
2022/08/07
2022/08/11

األحد 2022/08/14 1444/01/16
الخميس 2022/08/18 1444/01/20
األحد  2022/08/21 1444/01/23بداية فترة االختبارات النهائية
الخميس  2022/08/25 1444/01/27نهاية فترة االختبارات النهائية

