اململكة العربية السعودية
وزارة التعليم
جامعة القصيم
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Kingdom of Saudi Arabia
Education Ministry
Qassim University
Deanship of Gradute Studies

التقويم األكاديمي لعمادة الدراسات العليا الفصل الدراسي األول 1443هـ
( ) 431
م

الموضـــــــــــــــــــوع

اليوم

التاريخ

1

بداية فترة التأجيل

األحد

 1443/01/07هـ

2021/08/15م

2

نهاية فترة التأجيل

الخميس

 1443/01/25هـ

2021/09/02م

3

بداية التقديم للفرص اإلضافية

األحد

 1443/01/07هـ

2021/08/15م

4

نهاية التقديم للفرص اإلضافية

الخميس

 1443/02/02هـ

2021/09/09م

5

آخر موعد لتخصيص الطالب

الخميس

 1443/01/18هـ

2021/08/26م

6

بداية الفصل الدراسي

األحد

 1443/01/21هـ

2021/08/29م

7

بداية تسجيل المقررات

األحد

 1443/01/14هـ

2021/08/22م

8

نهاية تسجيل المقررات

الخميس

 1443/01/25هـ

2021/09/02م

9

إجازة اليوم الوطني

 1443/02/16-15هـ

2021/09/23-22م

اإلربعاء/
الخميس

10

أخر موعد لرفع قوائم اإلرشاد األكاديمي من الكليات

الخميس

 1443/02/16هـ

2021/09/23م

11

آخر موعد لرفع أسماء الطالب المنقطعين من الكليات للعمادة

الخميس

 1443/02/16هـ

2021/09/23م

12

أخر موعد لتعديل النتيجة

الخميس

 1443/03/08هـ

2021/10/14م

13

اجازة نهاية اسبوع مطولة لمدة يومين

األحد/
اإلثنين

 1443/03/12-11هـ

2021/10/18-17م

14

اجازة نهاية اسبوع مطولة لمدة يوم

الخميس

 1443/03/29هـ

2021/11/04م

15

أخر موعد لحذف الفصل الدراسي(االعتذار)

الخميس

 1443/04/06هـ

2021/11/11م

16

أخر موعد إلدخال الجداول الدراسية للفصل الدراسي الثاني
( )432من العام الجامعي 1443هـ

الخميس

 1443/04/06هـ

2021/11/11م

17

بداية اجازة منتصف الفصل الدراسي االول بنهاية دوام

الخميس

1443/04/20هـ

2021/11/25م

18

نهاية اجازة منتصف الفصل الدراسي االول

االحد

1443/05/01هـ

2021/12/05م

19

اجازة نهاية اسبوع مطولة لمدة يوم

االحد

1443/05/15هـ

2021/12/19م

20

أخر موعد لرفع التقارير الفصلية للمشرفين على الرسائل
العلمية

الخميس

 1443/05/12هـ

2021/12/16م

21

بداية االختبارات النهائية للفصل الدراسي األول من العام
الدراسي 1443هـ

األثنين

 1443/05/16هـ

2021/12/20م

22

نهاية االختبارات النهائية للفصل الدراسي االول من العام
الدراسي 1443هـ

الخميس

 1443/06/03هـ

2022/01/06م

23

نهاية رصد الدرجات من قبل الكليات واألساتذة

السبت

 1443/06/05هـ

2022/01/08م

24

إغالق الفصل الدراسي وحساب المعدالت

األحد

 1443/06/06هـ

2022/01/09م
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التقويم األكاديمي لعمادة الدراسات العليا الفصل الدراسي الثاني 1443هـ
( ) 432
م

الموضـــــــــــــــــــوع

اليوم

التاريخ

1

بداية فترة التأجيل

األحد

 1443/06/06هـ

2022/01/09م

2

نهاية فترة التأجيل

الخميس

 1443/06/17هـ

2022/01/20م

3

بداية التقديم للفرص اإلضافية

األحد

 1443/02/05هـ

2021/09/12م

4

نهاية التقديم للفرص اإلضافية

الخميس

 1443/06/24هـ

2022/01/27م

5

آخر موعد لتخصيص الطالب

الخميس

 1443/06/10هـ

2022/01/13م

6

بداية الفصل الدراسي

األحد

 1443/06/13هـ

2022/01/16م

7

بداية تسجيل المقررات

األثنين

 1443/06/07هـ

2022/01/10م

8

نهاية تسجيل المقررات

الخميس

 1443/06/17هـ

2022/01/20م

9

اجازة نهاية اسبوع مطولة لمدة يومين

اإلربعاء/
الخميس

1443/07/02-01هـ

2022/02/03-02م

10

أخر موعد لرفع قوائم اإلرشاد األكاديمي

الخميس

 1443/07/09هـ

2022/02/10م

11

آخر موعد لرفع أسماء الطالب المنقطعين من الكليات
للعمادة

الخميس

 1443/07/09هـ

2022/02/10م

12

اجازة نهاية اسبوع مطولة لمدة يومين

اإلربعاء/
الخميس

1443/07/23-22هـ

2022/02/24-23م

13

أخر موعد لتعديل النتيجة

الخميس

 1443/07/30هـ

2022/03/03م

14

اجازة منتصف الفصل الدراسي الثاني بنهاية دوام

الخميس

1443/08/07هـ

2022/03/10م

15

أخر موعد لحذف الفصل الدراسي (االعتذار)

الخميس

 1443/09/13هـ

2022/04/14م

16

بداية اجازة عيد الفطر المبارك بنهاية دوام

االثنين

1443/09/24هـ

2022/04/25م

17

بداية الدراسة بعد اجازة عيد الفطر المبارك

االحد

1443/10/07هـ

2022/05/08م

18

أخر موعد لرفع التقارير الفصلية للمشرفين على الرسائل
العلمية

الخميس

 1443/10/18هـ

2022/05/19م

19

أخر موعد إلدخال الجداول الدراسية للفصل الدراسي األول
( )441من العام الجامعي 1444هـ

الخميس

 1443/09/13هـ

2022/04/14م

20

اجازة نهاية اسبوع مطولة لمدة يومين

اإلربعاء/
الخميس

1443/10/25-24هـ

2022/05/26-25م

21

بداية االختبارات النهائية للفصل الثاني من العام 1443هـ

األحد

 1443/10/28هـ

2022/05/19م

22

نهاية االختبارات النهائية للفصل الدراسي الثاني من العام
الدراسي 1443هـ

الخميس

 1443/11/17هـ

2022/06/16م

23

نهاية رصد الدراجات من قبل الكلية واألساتذة

السبت

 1443/11/19هـ

2022/06/18م

24

إغالق الفصل وحساب المعدالت

األحد

 1443/11/20هـ

2022/06/19م

