
الفصل �ع االسب ر�ــــخ التا الحدث األ�اد���
�ع 0 أسب س�تم�� 15, 2022 آخر موعد لقبول مس�ندات المعادلة لفصل خ��ف 2022 م
�ع 0 أسب س�تم�� 25 - 29, 2022 نامج التع���� لفصل خ��ف 2022م للطل�ة الجدد �� ال
�ع 0 أسب س�تم�� 27, 2022 �سج�ل المواد لفصل خ��ف 2022
�ع 0 أسب س�تم�� 29, 2022 �ة المسائ�ة وطل�ة المعادلة األ�اد�م�ة نامج التع���� لفصل خ��ف 2022م لطل�ة الف �� ال
�ع 1 أسب أ�ت��ر 09, 2022 راسة لفصل خ��ف 2022 - �دا�ة الد
�ع 1  أسب أ�ت��ر 09 - 13, 2022 �ة الحذف واإلضافة اللفصل  خ��ف 2022  -آخر موعد لحذف المواد لجميع التخصصات ف

�ع 4 - 7 أسب أ�ت��ر 30 - نوفم�� 24, 2022 رات اإلعادة لفصل خ��ف 2022م ال�سج�ل إلخت�ا
�ع 2 أسب أ�ت��ر 09, 2022 �ف* �� المولد النبوي ال
�ع 2 أسب أ�ت��ر 20, 2022 �ج السنوي آخر موعد لل�سج�ل لحفل التخ

�ع 4 - أسب أ�ت��ر 30,  2022 فصاعدا ر�يع 2023م فتح �اب ال�سج�ل للطل�ة الجدد لفصل 
�ع 6 أسب نوفم�� 18, 2022 � المج�د*

الع�د الوط��
�ع 7 أسب نوفم�� 24, 2022 نامج �� آخر موعد لإل�سحاب من المواد/ال
�ع 8 أسب د�سم�� 03, 2022 ( الس�ت ) ي ،  جامعة وولفرهامبتون ، جامعة ب��دا)* �� �ج السنوي لطل�ة الد�لوم (طل�ة  جامعة كوفن حفل التخ

�ع 9 أسب د�سم�� 04, 2022 ( االحد ) � الوثائق والمحفوظات )*
رنامج الد�لوم و ال��الور�وس �� �ج السنوي لطل�ة ب حفل التخ

�ع 11 - أسب اير 23, 2023 �� د�سم�� 18, 2022 - ف �ة تقد�م طل�ات تغي�� التخصص/المؤهل ** ف
�ع 14 أسب يناير 08, 2023 رات لفصل خ��ف 2022م �ة ط�اعة �طاقة دخول اإلخت�ا  �دا�ة ف
�ع 14 أسب يناير 12, 2023 ات لفصل خ��ف 2022م �� نها�ة المحا
�ع 15 أسب يناير 15, 2023 رات النهائ�ة لفصل خ��ف 2022م �دا�ة اإلخت�ا
�ع 16 أسب يناير 26, 2023 رات النهائ�ة لفصل خ��ف 2022م نها�ة اإلخت�ا
�ع 17 أسب يناير 29 - 31, 2023 �ج وع التخ �ة تقد�م م�� ف
�ع 17 أسب يناير 31, 2023 آخر موعد لتقد�م وثائق األعذار

�ع 18 - 21 أسب رس 02, 2023 اير 05 - ما �� ف زة الفصل�ة اإلجا
�ع 18 أسب اير 09, 2023 �� ف ظهور النتائج الفصل�ة لفصل خ��ف 2022م
�ع 19 أسب اير 12 - 16, 2023 �� ف رجات لفصل خ��ف 2022م �ة إس�ئناف الد ف

�ع 19 - 20 أسب اير 12 - 23, 2023 �� ف �ج �ة التقد�م إل��ون�ا لطل�ات الخروج الم�كر و�فادات التخ
�ع 19 أسب اير 15- 16, 2022 �� ف رسوب) نامج التأس��� (ال �� رات التحدي لمواد ال رات االعادة و اخت�ا خت�ا
�ع 20 أسب اير 20, 2023 �� ف رسوب) نامج التأس��� (ال �� رات التحدي لمواد ال رات االعادة و اخت�ا تائج اخت�ا
�ع 20 أسب اير 23, 2023 �� ف نامج التاس��� �� رات التحدي - �ل ال رات الخروج (الحاالت الخاصة) و اخت�ا اخت�ا
�ع 21 أسب اير 27, 2023 �� ف نامج التاس��� �� رات التحدي - �ل ال رات الخروج  و اخت�ا تائج اخت�ا

الفصل �ع االسب ر�ــــخ التا الحدث األ�اد���
�ع 0 أسب اير 16, 2023 �� ف ر�يع 2023م  آخر موعد لقبول مس�ندات معادلة المواد لفصل 
�ع 0 أسب اير 18, 2023 �� ف راج* ذكرى اإل�اء والمع
�ع 0 أسب اير 20 - 21, 2023 �� ف ر�يع 2023 �سج�ل المواد لفصل 
�ع 0 أسب اير 21 - 23, 2023 �� ف ر�يع  2023 جميع التخصصات � لفصل 

نامج التع���� �� ل
�ع 0 أسب رس 02 - 03, 2023 ما �سج�ل المواد لجميع التخصصات
�ع 1 أسب رس 05, 2023 ما ر�يع 2023م راسة لفصل  �دا�ة الد
�ع 1  أسب رس 05 - 09, 2023 ما ر�يع 2023م ر�يع 2023 / آخر موعد ل�سج�ل الطل�ة الجدد لفصل  ة الحذف واإلضافة لفصل  �� ف
�ع 3 أسب رس 22, 2023 ما رك* رمضان الم�ا �دا�ة شهر 

�ع 4 - 7 أسب رس 26 - أب��ل 20, 2023 ما ر�يع 2023م رات اإلعادة لفصل  ل�سج�ل إلخت�ا
�ع 7 أسب أب��ل 20, 2023 نامج �� آخر موعد لإل�سحاب من المواد/ال

�ع 7 - 8 أسب أب��ل 21 - 25, 2023 ع�د الفطر السع�د*
�ع 13  أسب مايو 28, 2023 فتح �اب ال�سج�ل للطل�ة الجدد لفصل خ��ف 2023م
�ع 14 أسب يونيو 04, 2023 ر�يع 2023م رات لفصل  �ة ط�اعة �طاقة دخول اإلخت�ا دا�ة ف
�ع 14 أسب يونيو 08, 2023 ر�يع 2023م ات لفصل  �� نها�ة المحا
�ع 15 أسب يونيو 11, 2023 ر�يع 2023م * نامج التأس��� )لفصل  �� رات النهائ�ة (و مواد ال �دا�ة اإلخت�ا

�ع 16 - أسب يونيو 18 - س�تم�� 28, 2023 �ة تقد�م طل�ات تغي�� التخصص/المؤهل ** ف
�ع 16 أسب يونيو 22, 2023 ر�يع 2023م نامج التأس��� )لفصل  �� رات النهائ�ة (و مواد ال نها�ة اإلخت�ا
�ع 17 أسب يونيو 25 - 27, 2023 �ج * وع التخ �ة تقد�م م��
�ع 17 أسب يونيو 26, 2023 آخر موعد لتقد�م وثائق األعذار

�ع 17 - 18 أسب يونيو 28 - يوليو 02, 2023 رك* ع�د األض� الم�ا
�ع 18 - أسب يوليو 02 - س�تم�� 28, 2023 زة الفصل�ة اإلجا

�ع 18 أسب يوليو 06, 2023 ر�يع 2023م ظهور النتائج الفصل�ة لفصل 
�ع 19 أسب يوليو 09 - 13, 2023 ر�يع 2023م رجات لفصل  �ة إس�ئناف الد ف
�ع 19 أسب يوليو 10 - 12, 2023 رسوب) نامج التأس��� (ال �� رات التحدي لمواد ال رات االعادة و اخت�ا خت�ا
�ع 20 أسب يوليو 20, 2023 رسوب) نامج التأس��� (ال �� رات التحدي لمواد ال رات االعادة و اخت�ا ظهور نتائج اخت�ا

�ع 20 - 21 أسب يوليو 16 - 27, 2023 �ج �ة التقد�م إل��ون�ا لطل�ات الخروج الم�كر و�فادات التخ
�ع 21 أسب يوليو 24, 2023 نامج التاس��� �� رات التحدي - �ل ال رات الخروج (الحاالت الخاصة) و اخت�ا اخت�ا
�ع 21 أسب يوليو 26, 2023 نامج التاس��� �� رات التحدي - �ل ال رات الخروج  و اخت�ا تائج اخت�ا

الفصل �ع االسب ر�ــــخ التا الحدث األ�اد���
�ع 0  أسب يوليو 17 - 20, 2023 �سج�ل المواد لفصل ص�ف 2023م
�ع 0 أسب يوليو 19, 2023 السنة الهج��ة الجد�دة*

�ع 1 - 6 أسب يوليو 23 - أغسطس 31, 2023 راسة لفصل ص�ف 2023م �دا�ة الد
�ع 1 أسب يوليو 23 - 27, 2023 رات اإلعادة لفصل ص�ف 2023م ال�سج�ل إلخت�ا
�ع 3 أسب أغسطس 08 - 10, 2023 رات اإلعادة �ة ط�اعة �طاقة دخول إلخت�ا ف
�ع 4 أسب أغسطس 13, 2023 رات اإلعادة لفصل ص�ف 2023م �دا�ة إخت�ا
�ع 6 أسب أغسطس 29 - 31, 2023 رات �ة ط�اعة �طاقة دخول اإلخت�ا ف
�ع 6 أسب أغسطس 31, 2023 ات لفصل ص�ف 2023م �� نها�ة المحا
�ع 7 أسب س�تم�� 03 - 05, 2023 رت النهائ�ة لفصل ص�ف 2023م اإلخت�ا
�ع 7 أسب س�تم�� 07, 2023 آخر موعد لتقد�م وثائق األعذار

�ع 8 - أسب س�تم�� 10 - 28, 2023 زة الفصل�ة اإلجا
�ع 9 أسب س�تم�� 18, 2023 ظهور النتائج الفصل�ة لفصل ص�ف 2023م

�ع 9 - 10 أسب س�تم�� 19 - 25, 2023 رجات لفصل ص�ف 2023م �ة إس�ئناف الد ف
�ع 9 - 10 أسب س�تم�� 21 - 24, 2023 رسوب) نامج التأس��� (ال �� رات التحدي لمواد ال رات االعادة و اخت�ا خت�ا

�ع 10 أسب س�تم�� 24 - أ�ت��ر 05, 2023 �ج �ة التقد�م إل��ون�ا لطل�ات الخروج الم�كر و�فادات التخ
�ع 10 أسب س�تم�� 26, 2023 رسوب) نامج التأس��� (ال �� رات التحدي لمواد ال رات االعادة و اخت�ا ظهور نتائج اخت�ا
�ع 11 أسب أ�ت��ر 01, 2023 نامج التاس��� �� رات التحدي - �ل ال رات الخروج (الحاالت الخاصة) و اخت�ا اخت�ا
�ع 11 أسب أ�ت��ر 03, 2023 نامج التاس��� �� رات التحدي - �ل ال رات الخروج  و اخت�ا تائج اخت�ا

�ع 0 أسب س�تم�� 24 - 28, 2023 نامج التع���� لفصل خ��ف 2023م للطل�ة الجدد �� ال
�ع 0 أسب س�تم�� 26, 2023 �سج�ل المواد لفصل خ��ف 2023
�ع 0 أسب س�تم�� 27, 2023 �ف* �� المولد النبوي ال
�ع 0 أسب س�تم�� 28, 2023 �ة المسائ�ة وطل�ة المعادلة األ�اد�م�ة نامج التع���� لفصل خ��ف 2023م لطل�ة الف �� ال

�ع 1 خ��ف-2023 أسب أ�ت��ر 08, 2023 راسة لفصل خ��ف 2023م �دا�ة الد

� يوم الس�ت اذا استدعت الحاجة
�ج ستجدول �� ر�ــــع التخ رض مشا رات وع مالحظة (5) : االخت�ا

خاضعة للموافقة النهائ�ة من القسم المختص **

رة الوثائق والمحفوظات نامج إدا �� التق��م اال�اد��� ل
(2022 - 2023)

خ��ف 2022

ر�يع 2023

ص�ف 2023

رس�� من الجهات الحكوم�ة المختصة* تعتمد ع� اإلعالن ال
ة للحذف واإلضافة �الفصل الص�ف. �� مالحظة (1) : ال توجد ف

�ع واحد. ة للحذف واإلضافة �الفص�� الخ��ف وال��يع �� فقط لمدة إسب �� مالحظة (2) : ف
ر�ــــخ ظهور النتائج. رس�� من تا رجات �� خمسة أ�ام عمل  ة إس�ئناف الد �� مالحظة (3) : ف
رات من  ر�ــــخ اإلخت�ا رات فإن توا � أ�ام اإلخت�ا

رسم�ة �� زات ال مالحظة (4) : إذا صادفت االجا
. الممكن أن تتغ��
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