
 1444التقويم الزمني جامعة الملك فيصل 

 1444التقويم الزمني للفصل األول 

 تاريخ االنتهاء البدء تاريخ الموضوع
فترة التسجيل للفصل 
الدراسي األول للعام 

الجامعي 
 ـه1444/1443

 ـه1444/1/16 
 م2022/8/14 

ـه 1444/2/5  
 م 2022/9/1

تقديم طلب الزيارة من 
داخل وخارج الجامعة 
للفصل الدراسي االول 

 .هـ1444/1443

 ـه1444/1/23 
 م2022/8/21 

ـه 1444/1/29  
 م 2022/8/27

 
بدء الدراسة وانتظام 
المحاضرات للفصل 
الدراسي األول للعام 

الجامعي 
 ـه1444/1443

 ـه1444/2/1 
 م2022/8/28 

 ـه1444/4/30 
 م2022/11/24 

أجيل الدراسة للنظام ت
 يالفصل

 ـه1444/2/1 
 م2022/8/28 

ـه 1444/2/14  
 م 2022/9/10

 
تأجيل الدراسة للنظام 

السنوي للكليات 
 .الصحية

 ـه1444/2/1 
 م2022/8/28 

 ـه1444/2/21 
 م2022/9/17 

 
االعتذار عن الدراسة 

 .للنظام الفصلي

 

 ـه1444/2/15 
 م2022/9/11 

ـه 1444/3/10  
 م 2022/10/6

 

 
االعتذار عن الدراسة 

 للنظام السنوي

 

 ـه1444/2/22 
 م2022/9/18 

 ـه1444/9/18 
 م2023/4/9 

استقبال أعذار غياب 
الطلبة عن 

 تالمحاضرا

 ـه1444/2/22 
 م2022/9/18 

 ـه1444/4/14 
 م2022/11/8 

 
 اليوم الوطني

 

 ـه1444/2/25 
 م2022/9/21 

 ـه1444/2/26 
 م2022/9/22 



استقبال أعذار غياب 
الطلبة عن االختبارات 

 ةالفصلي

 ـه1444/2/29 
 م2022/9/25 

 ـه1444/4/9 
 م2022/11/3 

إجازة نهاية أسبوع 
 –مطولة )األحد 

 (.االثنين

 ـه1444/3/20 
 م2022/10/16 

 ـه1444/3/21 
2022/10/17 

االنسحاب من مقرر 
 طواحد فق

 ـه1444/3/20 
 م2022/10/16 

 ـه1444/3/24 
 م2022/10/20 

التسجيل المبكر لطالب 
وطالبات الجامعة 

دراسي الثاني للفصل ال
 ـه1444/1443

 ـه1444/4/5 
 م2022/10/30 

 ـه1444/4/23 
 م2022/11/17 

تفعيل خدمة طلب حل 
 لمشاكل التسجي

 ـه1444/4/12 
 م2022/11/6 

 ـه 1444/4/16
 م 2022/11/10

الختبارات النهائية ا
للفصل الدراسي األول 

للعام الجامعي 
 ـه1444/1443

 ـه1444/4/26 
 م2022/11/20 

 ـه1444/4/30 
 م2022/11/24 

استقبال أعذار غياب 
الطلبة عن االختبارات 

 ةالنهائي

 ـه1444/4/26 
 م2022/11/20 

 ـه1444/5/5 
 م2022/11/29 

جازة الفصل الدراسي إ
األول 

 .هـ1444/1443

 ـه1444/5/3 
 م2022/11/27 

ـه 1444/5/9  
 م 2022/12/3

ترة إجراء االختبارات 
البديلة لالختبارات 

 ةالنهائي

 ـه1444/5/10 
 م2022/12/4 

 ـه1444/5/14 
 م2022/12/7 

تفعيل خدمة طباعة 
 ةشهادة تخرج مؤقت

 ـه1444/5/10 
 م2022/12/4 

 ـه1444/6/12 
 م2023/1/5 

 

 

 1444التقويم الدراسي الفصل الثاني 

 تاريخ االنتهاء تاريخ البدء الموضوع
فترة تقديم طلب 
الزيارة من داخل 

وخارج الجامعة للفصل 
الدراسي الثاني 

 .هـ1444/1443

 ـه1444/5/3 
 م2022/11/27 

 ـه1444/5/7 
 م2022/12/1 



ترة تأكيد التسجيل ف
للفصل الدراسي الثاني 

للعام الجامعي 
 .هـ1444/1443

 ـه1444/5/4 
 م2022/11/28 

 ـه1444/5/14 
2022/12/8 

فعيل خدمة طلب حل 
مشاكل التسجيل 
)للفصل الدراسي 

 (الثاني

 ـه1444/5/7 
 م2022/12/1 

 ـه1444/5/9 
 م2022/12/3 

 
تأجيل الدراسة للنظام 

 .الفصلي

 

 ـه1444/5/10 
 م2022/12/4 

 ـه1444/5/23 
 م2022/12/17 

بدء الدراسة للفصل 
الدراسي الثاني للعام 

الجامعي 
 ـه1444/1443

 ـه1444/5/10 
 م2022/12/4 

 ـه1444/8/10 
 م2023/3/2 

ستقبال اعذار غياب ا
الطلبة عن 

المحاضرات )للفصل 
 (الدراسي الثاني

 ـه1444/5/17 
 م2022/12/11 

 ـه1444/7/22 
 م2023/2/13 

العتذار عن الدراسة 
 .للنظام الفصلي

 ـه1444/5/24 
 م2022/12/18 

 ـه1444/7/4 
 م2023/1/26 

جازة نهاية أسبوع إ
 (مطولة )األحد

 ـه1444/5/24 
 م2022/12/18 

 ـه1444/5/24 
 م2022/12/18 

استقبال اعذار غياب 
الطلبة عن اإلختبارات 

الفصلية )للفصل 
 (الدراسي الثاني

 ـه1444/6/1 
 م2022/12/25 

 

 ـه1444/7/22 
2023/2/13 

إجازة نهاية أسبوع 
 -مطولة )األحد 

 (اإلثنين

 ـه1444/6/22 
 م2023/1/15 

 ـه1444/6/23 
 م2023/1/16 

النسحاب من مقرر 
 .واحد فقط

 ـه1444/6/29 
 م2023/1/22 

 ـه 1444/7/4
 م 2023/1/26

تفعيل خدمة طلب حل 
مشاكل التسجيل 
)للفصل الدراسي 

 (الثالث

 ـه1444/7/14 
 م2023/2/5 

 ـه1444/7/25 
 م2023/2/16 

 
التسجيل المبكر للفصل 

 ـه1444/7/14 
 م2023/2/5 

 ـه1444/8/3 
 م2023/2/23 



الدراسي الثالث 
هـ1444/1443 . 

 
استقبال أعذار غياب 

الطلبة عن اإلختبارات 
النهائية )للفصل 
 (الدراسي الثاني

 ـه1444/7/28 
 م2023/2/19 

 

 ـه1444/8/15 
 م2023/3/7 

 ـه1444/8/2  سيوم التأسي -جازة إ
 م2023/2/22 

 ـه1444/8/3 
 م2023/2/23 

الختبارات النهائية 
للفصل الدراسي الثاني 

 ـه1444/1443

 ـه1444/8/6 
 م2023/2/26 

ـه 1444/8/10  
 م 2023/3/2

إجازة الفصل الدراسي 
الثاني 

 .هـ1444/1443

 ـه1444/8/13 
 م2023/3/5 

ـه 1444/8/17  
 م 2023/3/9

 

 

 1444 لثالتقويم الدراسي الفصل الثا

 تاريخ االنتهاء تاريخ البدء الموضوع
 

فترة تقديم طلب 
الزيارة من داخل 

وخارج الجامعة للفصل 
الدراسي الثالث 

هـ1444/1443  

 ـه1444/8/13 
 م2023/3/5 

 ـه1444/8/17 
 م2023/3/9 

فترة تأكيد التسجيل 
للفصل الدراسي الثالث 

للعام الجامعي 
 .هـ1444/1443

 ـه1444/8/14 
 م2023/3/6 

 ـه1444/8/24 
2023/3/16 

 
تأجيل الدراسة للنظام 

 الفصلي

 

 ـه1444/8/20 
 م2023/3/12 

 ـه1444/9/3 
 م2023/3/25 

دء الدراسة للفصل ب
الدراسي الثالث للعام 

 ـه1444/8/20 
 م2023/3/12 

 ـه1444/12/4 
 م2023/6/22 



الجامعي 
 ـه1444/1443

االعتذار عن الدراسة 
 .للنظام الفصلي

 ـه1444/9/4 
 م2023/3/26 

 ـه1444/10/16 
 م2023/5/6 

 
بداية إجازة عيد الفطر 

كالمبار  

 ـه1444/9/25 
 م2023/4/16 

 ـه1444/10/5 
 م2023/4/25 

 
راسة بعد بداية الد

إجازة عيد الفطر 
كالمبار  

 ـه1444/10/6 
 م2023/4/26 

 ـه1444/12/4 
 م2023/6/22 

 

االنسحاب من مقرر 
 طواحد فق

 ـه1444/10/10
 م2023/4/30 

 ـه1444/10/14 
 م2023/5/4 

جازة نهاية أسبوع إ
 مطولة

 ـه1444/11/8 
 م2023/5/28 

 ـه1444/11/9 
 م2023/5/29 

الختبارات النهائية ا
للفصل الدراسي الثالث 

 .هـ1444/1443

 ـه1444/11/29 
 م2023/6/18 

 ـه1444/12/4 
22023/6/2 

بداية إجازة عيد 
 كاألضحى المبار

 ـه1444/12/4 
 م6/22/2023 

ـه 1444/12/16  
 م 2023/7/4

 

 


