
  مكتب

 القبول والتسجيل
برنامج الماجستير في الصحافة 

 واإلعالم الحديث

 
 

 

 3 من 1 صفحة

 

 الدراسي األول الفصل – (2021/2022) الجامعيتقويم ال

 اليوم التاريخ الوصف مالحظات

 األحد 03/10/2021 دوام أعضاء هيئة التدريس 

 األثنين 04/10/2021 اللقاء التعريفي للطلبة الجدد 

 األحد 10/10/2021 التدريس في الفصل الدراسي األول بدء 

 الخميس - األحد 09/12/2021 – 28/11 الفصل امتحانات منتصف 

 اإلثنين 18/10/2021 ذكرى المولد النبوي الشريف تقديرا

 األحد 12/12/2021 آخر موعد لتقديم نموذج تعيين مشرف واقرار خطط الرسائل 

 الخميس 23/12/2021 للمناقشةخر موعد لتسليم الرسائل آ 

 السبت 25/12/2021 عيد الميالد المجيد عطلة رسمية

اخر موعد لتسليم نماذج تشكيل لجنة المناقشة وتحديد موعد المناقشة للجنة  

 الدراسات العليا

 األثنين 27/12/2021

 السبت 01/01/2022 رأس السنة الميالدية عطلة رسمية

 األحد 02/01/2022 الدراسي الثانيبدء تسجيل مواد الفصل  

 الخميس 06/01/2022 آخر موعد لالنسحاب من مادة 

 األحد 09/01/2022 خر موعد لمناقشة الرسائل الجامعيةآ 

 الخميس 20/01/2022 ولخر يوم تدريس في الفصل الدراسي األآ 

 الخميس -األحد  27/01/2022-23 االمتحانات النهائية 

 األربعاء 26/01/2022 نتائج مناقشة الرسائل للجنة الدراسات العليااخر موعد لوصول  

 األحد 30/01/2022 األول الدراسي خر موعد الستالم نتائج الفصلآ 

 األربعاء 02/02/2022 األول الدراسي عالن نتائج الفصلإ 

 األحد -الخميس  06/02/2022-03 فترة االعتراض على العالمات 

 األربعاء 09/02/2022 النتائج والتوصية بالخريجين دالعتما األكاديميةاجتماع اللجنة  

 السبت -الجمعة  12/02/2022-28/01 عطلة الطلبة 

 .قابلة للتعديل حسب ما تقتضي الضرورة أعالهالتواريخ المعلنة  •

 



  مكتب

 القبول والتسجيل
برنامج الماجستير في الصحافة 

 واإلعالم الحديث

 
 

 

 3 من 2 صفحة

 

 الثانيالفصل الدراسي  –( 2021/2022التقويم الجامعي )

 اليوم التاريخ الوصف مالحظات

 األحد 06/02/2022 /دوام أعضاء هيئة التدريس 

 األحد 13/02/2022 الثانيراسي /بدء التدريس في الفصل الد 

 الخميس - األحد 14/4/2022-03 الفصل امتحانات منتصف 

 األثنين 18/04/2022 آخر موعد لتقديم نموذج تعيين مشرف واقرار خطط الرسائل 

 الخميس 28/04/2022 خر موعد لتسليم الرسائل للمناقشةآ 

 األحد 01/05/2022 عيد العمال عطلة رسمية

 الخميس -اإلثنين  05/05/2022-02 عيد الفطر السعيد تقديرا

اخر موعد لتسليم نماذج تشكيل لجنة المناقشة وتحديد موعد المناقشة للجنة  

 الدراسات العليا

 األحد 08/05/2022

 األثنين 09/05/2022 الثالثبدء تسجيل مواد الفصل الدراسي  

 الخميس 12/05/2022 آخر موعد لالنسحاب من مادة 

 األثنين 23/05/2022 خر موعد لمناقشة الرسائل الجامعيةآ 

 األربعاء 25/05/2022 عيد االستقالل 

 الخميس 26/05/2022 الثانيخر يوم تدريس في الفصل الدراسي آ 

 الخميس -األحد  02/06/2022-29/05 االمتحانات النهائية 

 األحد 05/06/2022 اخر موعد لوصول نتائج مناقشة الرسائل للجنة الدراسات العليا 

 اإلثنين 06/06/2022 الثاني الدراسي خر موعد الستالم نتائج الفصلآ 

 األربعاء 08/06/2022 الثاني الدراسي عالن نتائج الفصلإ 

 األحد -الخميس  12/06/2022-09 فترة االعتراض على العالمات 

 األربعاء 15/06/2022 النتائج والتوصية بالخريجين دالعتما األكاديميةاجتماع اللجنة  

 السبت - الجمعة 18/06/2022-03 عطلة الطلبة 

 .قابلة للتعديل حسب ما تقتضي الضرورة أعالهالتواريخ المعلنة  •

 

 



  مكتب

 القبول والتسجيل
برنامج الماجستير في الصحافة 

 واإلعالم الحديث

 
 

 

 3 من 3 صفحة

 

 الثالثالفصل الدراسي  –( 2021/2022التقويم الجامعي )

 اليوم التاريخ الوصف مالحظات

 األحد 12/06/2022 دوام أعضاء هيئة التدريس 

 األحد 19/06/2022 الثانيبدء التدريس في الفصل الدراسي  

 الثالثاء -الجمعة 12/07/2022-08 عيد األضحى المبارك تقديرا

 الخميس - األحد 04/08/2022-24/7 الفصل امتحانات منتصف 

 السبت 30/07/2022 الهجريةراس السنة  تقديرا

 األحد 07/08/2022 آخر موعد لتقديم نموذج تعيين مشرف واقرار خطط الرسائل 

 األربعاء 10/08/2022 خر موعد لتسليم الرسائل للمناقشةآ 

اخر موعد لتسليم نماذج تشكيل لجنة المناقشة وتحديد موعد المناقشة للجنة  

 الدراسات العليا

 األحد 14/08/2022

 الخميس 18/08/2022 آخر موعد لالنسحاب من مادة 

 األربعاء 24/08/2022 خر موعد لمناقشة الرسائل الجامعيةآ 

 الخميس 01/09/2022 الثالثخر يوم تدريس في الفصل الدراسي آ 

 الخميس -األحد  08/09/2022-04 االمتحانات النهائية 

 األحد 11/09/2022 الدراسات العليااخر موعد لوصول نتائج مناقشة الرسائل للجنة  

 اإلثنين 12/09/2022 الثالث الدراسي خر موعد الستالم نتائج الفصلآ 

 األربعاء 14/09/2022 الثالث الدراسي عالن نتائج الفصلإ 

 األحد -الخميس  18/09/2022-15 فترة االعتراض على العالمات 

 االثنين 19/09/2022 الدورة األولى موعد عقد االمتحان الشامل 

 االثنين 03/10/2022 الدورة الثانية موعد عقد االمتحان الشامل 

 السبت 08/10/2022 ذكرى المولد النبوي الشريف تقديرا

 االثنين 10/10/2022 النتائج والتوصية بالخريجين دالعتما األكاديميةاجتماع اللجنة  

   حفل التخريج يحدد في حينه

 المواعيد المتعلقة بمشروع التخرج في حينه.سيتم تحديد  •

 .قابلة للتعديل حسب ما تقتضي الضرورة أعالهالتواريخ المعلنة  •


