
   2023-2022  للعام الدراسي   التقویم األكادیمي 
 برامج الدراسات العلیا *    

 
 

 2022فصل الخریف  –األول الدراسي  الفصل  
 

 األحد  31 – 4 اإلثنین التسجیل.  القبول و فترة
 
 
 

 2022 یولیو

  الثالثاء   12  –  9  السبت  عطلة عید األضحى المبارك ** 

  30السبت   رأس السنة الھجریة **  عطلة

 2022أغسطس  الخمیس 11 – 1 اإلثنین التسجیل.  القبول و  فترة استمرار 
. (التوقیت:  الیوم األول، الثاني، والثالث(باللغة العربیة)  الماجستیر التنفیذي في اإلدارة العامةالبرنامج التأھیلي للطلبة المسجلین في برنامج 

مساًء یومي  5:30  –مساًء  1:30مساًء و   12:30 –صباحاً   8:30مساًء یوم الجمعة +  5  –مساًء  2:30مساًء و  12:30 –صباحاً   8:30
 السبت واألحد). 

     األحد 14ــ  12 الجمعة
 

(باللغة  الماجستیر التنفیذي في اإلدارة العامةالتسجیل (باستثناء الطلبة المنخرطین في البرنامج التأھیلي لبرنامج  القبول و  فترة استمرار 
 العربیة)).

  الجمعة 19 – 15اإلثنین 

ً  8:30: )لجمیع برامج الماجستیر ي للطلبة الجددیوم التعریفالدراسة (الالعودة إلى    20 السبت  مساًء).  5:00 – مساءً  2:00و   مساءً  12:30 – صباحا
الماجستیر في   و برنامج ،برنامج الماجستیر في إدارة االبتكار، برنامج الماجستیر في اإلدارة العامة( –الورشة التعریفیة لمساق األطروحة 

 مساًء.  6:30 –مساًء  4:00). السیاسات العامة
  22اإلثنین 

المجموعة   - 1505المجموعة األولى +   – 1504 +  1501(محاضرات لطلبة الماجستیر التنفیذي في اإلدارة العامة بدایة فصل الخریف: 
مساًء   12:30 –صباحاً   8:30(التوقیت:  –)  704، وطلبة الماجستیر في السیاسات العامة ()714ر في إدارة االبتكار (طلبة الماجستی )،الثانیة

 مساًء یومي السبت واألحد).   5:30 –مساًء  1:30مساًء و   12:30 –صباحاً   8:30الجمعة +  مساًء یوم  5  –مساًء  2:30و 

     األحد 28ــ  26 الجمعة
 

(التوقیت:   –طلبة الماجستیر في السیاسات العامة خالل أیام األسبوع و   طلبة الماجستیر في اإلدارة العامةمحاضرات لبدایة فصل الخریف: 
 مساًء كما في الجدول الدراسي).  8:00 –مساًء  4:30

  29اإلثنین 

المجموعة   - 1505المجموعة الثانیة +   – 1504 +  1502محاضرات لطلبة الماجستیر التنفیذي في اإلدارة العامة (بدایة فصل الخریف: 
  –صباحاً  8:30(التوقیت:   – )711، وطلبة الماجستیر في السیاسات العامة ()715  + 711ر في إدارة االبتكار (طلبة الماجستیو  )،األولى

 مساًء یومي السبت واألحد).  5:30 –مساًء  1:30مساًء و   12:30 –صباحاً   8:30مساًء یوم الجمعة +  5 –مساًء  2:30مساًء و  12:30

 األحد  11 – 9 الجمعة
 2022سبتمبر  

  12 اإلثنین .)بدون غرامة مالیة(أي مساق لجمیع البرامج آخر موعد لسحب / إضافة 

ر في إدارة  طلبة الماجستیو  )،1508+   1507+  1503محاضرات لطلبة الماجستیر التنفیذي في اإلدارة العامة (بدایة فصل الخریف: 
مساًء   12:30 –صباحاً  8:30مساًء یوم الجمعة +   5 –مساًء  2:30مساًء و   12:30 –صباحاً   8:30(التوقیت:  – )716 + 713االبتكار (

 مساًء یومي السبت واألحد).  5:30  –مساًء  1:30و 

 األحد  18 – 16 الجمعة
  

           الماجستیر في إدارة االبتكار،  :برامج لجمیع الطلبة الجدد المسجلین في إجباري  العامة: للسیاسات  البحث مناھج في التأسیسي  المساق       
     مساًء یوم  5 –مساًء  2:30مساًء و  12:30 –صباحاً   8:30(التوقیت:  – و الماجستیر في السیاسات العامة ،الماجستیر في اإلدارة العامة     
 مساًء یومي السبت واألحد). 5:30 –مساًء  1:30مساًء و   12:30 –صباحاً   8:30الجمعة +       

 األحد  18 – 16 الجمعة
 
 
 

 

 الجمعة 23 – 19 اإلثنین . الطلبة الجدد – االلتحاق (لجمیع البرامج) استبیانأسبوع         
                                           

 
ً  على الوجھة، التاریخ، والتوقیت سیتم التأكید –الرحلة المیدانیة الدولیة         الخمیس 30 – 19 اإلثنین . الحقا
                                           

 
 2022أكتوبر  7الجمعة  المولد النبوي الشریف*** (قد یتم إلغاء العطلة). 

 –صباحاً   8:30(التوقیت:  –المجموعة الثانیة)  – 1504(محاضرات لطلبة الماجستیر التنفیذي في اإلدارة العامة استئناف فصل الخریف: 
 مساًء یوم السبت).  5:30 –مساًء  1:30مساًء و   12:30 –صباحاً   8:30مساًء یوم الجمعة +  5 –مساًء  2:30مساًء و  12:30

  السبت  8 – 7 الجمعة

             المساق التأسیسي في مناھج البحث للسیاسات العامة: إجباري لجمیع الطلبة الجدد المسجلین في برامج: الماجستیر في إدارة االبتكار،     
 یوم  مساءً  5  –مساًء  2:30مساًء و  12:30 –صباحاً   8:30(التوقیت:  –الماجستیر في اإلدارة العامة، و الماجستیر في السیاسات العامة 

 مساًء یومي السبت واألحد).  5:30 –مساًء  1:30مساًء و  12:30 –صباحاً  8:30الجمعة + 

 األحد  9 – 7 الجمعة
  

المجموعة   - 1505المجموعة األولى +   – 1504 + 1501(محاضرات لطلبة الماجستیر التنفیذي في اإلدارة العامة استئناف فصل الخریف: 
  –مساًء  1:30مساًء و  12:30 –صباحاً  8:30مساًء یوم الجمعة +  5 –مساًء  2:30مساًء و   12:30 –صباحاً  8:30(التوقیت:   – )الثانیة
 مساًء یوم السبت).  5:30

 السبت  15  – 14 الجمعة
 

  –صباحاً   8:30 (التوقیت:  – )1508+  1507+  1503الماجستیر التنفیذي في اإلدارة العامة (فصل الخریف: محاضرات لطلبة استئناف 
 األحد).  مساًء یوم  5:30 –مساًء  1:30مساًء و  12:30

  16األحد 

  17اإلثنین  . )مساءً  4:30(، )بدون غرامة مالیة(أي مساق لجمیع البرامج آخر موعد لالنسحاب من        
.  سادس ، وال خامس، الالرابعالبرنامج التأھیلي للطلبة المسجلین في برنامج الماجستیر التنفیذي في اإلدارة العامة (باللغة العربیة) الیوم 

  5:30 –مساًء  1:30مساًء و  12:30 –صباحاً   8:30مساًء یوم الجمعة +  5 –مساًء  2:30مساًء و  12:30 –صباحاً   8:30(التوقیت: 
 ي السبت واألحد). مساًء یوم

 األحد  23 – 21 الجمعة
  

(التوقیت:   –) 704وطلبة الماجستیر في السیاسات العامة ( )714ر في إدارة االبتكار (محاضرات لطلبة الماجستیاستئناف فصل الخریف: 
مساًء یوم   5:30  –مساًء  1:30مساًء و   12:30 –صباحاً   8:30مساًء یوم الجمعة +  5  –مساًء  2:30مساًء و  12:30 –صباحاً   8:30

 السبت). 

 السبت  22 – 21 الجمعة
  

(التوقیت:   –) 704وطلبة الماجستیر في السیاسات العامة ( )716ر في إدارة االبتكار (محاضرات لطلبة الماجستیاستئناف فصل الخریف: 
 مساًء یوم األحد).  5:30  –مساًء  1:30مساًء و  12:30 –صباحاً   8:30

  23األحد 

  4:30(التوقیت:  –طلبة الماجستیر في السیاسات العامة و  طلبة الماجستیر في اإلدارة العامةل  ساعات) 3ورشة التعلم القائم على المشاریع (
 مساًء كما في الجدول الدراسي).  7:30  –مساًء 

  31اإلثنین 

ر  طلبة الماجستیو  )،المجموعة األولى - 1505+  1502محاضرات لطلبة الماجستیر التنفیذي في اإلدارة العامة (استئناف فصل الخریف: 
  12:30 –صباحاً  8:30مساًء یوم الجمعة +   5 –مساًء  2:30مساًء و   12:30 –صباحاً   8:30(التوقیت:  – )711(السیاسات العامة في 

 مساًء یومي السبت واألحد).  5:30  –مساًء  1:30مساًء و 

 األحد  6 – 4 الجمعة
 2022نوفمبر  

  2:30مساًء و  12:30 –صباحاً  8:30(التوقیت:   – )715+   711( في إدارة االبتكارمحاضرات لطلبة الماجستیر استئناف فصل الخریف: 
 مساًء یوم السبت).  5:30 –مساًء  1:30مساًء و  12:30  –صباحاً  8:30مساًء یوم الجمعة +  5  –مساًء 

 السبت  5 – 4 الجمعة
 

 

في إدارة  طلبة الماجستیر والمجموعة الثانیة)  – 1504استئناف فصل الخریف: محاضرات لطلبة الماجستیر التنفیذي في اإلدارة العامة (
 ). األحدمساًء یوم  5:30 –مساًء  1:30مساًء و  12:30 –صباحاً  8:30(التوقیت:  – )715+  713( االبتكار

  6األحد 

)، و طلبة الماجستیر في إدارة  1508+  1507+  1503فصل الخریف: محاضرات لطلبة الماجستیر التنفیذي في اإلدارة العامة (استئناف 
  12:30 –صباحاً   8:30مساًء یوم الجمعة +  5 –مساًء  2:30مساًء و  12:30 –صباحاً  8:30(التوقیت:  –) 716+  713االبتكار (

 السبت).   مساًء یوم 5:30 –مساًء  1:30 و مساءً 

 السبت  19  – 18 الجمعة
 



  - 1505المجموعة األولى +  – 1504+  1501استئناف فصل الخریف: محاضرات لطلبة الماجستیر التنفیذي في اإلدارة العامة (
  8:30 (التوقیت:  –) 704سات العامة ()، وطلبة الماجستیر في السیا 714+  711المجموعة الثانیة)، طلبة الماجستیر في إدارة االبتكار (

 ). األحدمساًء یوم  5:30 –مساًء  1:30مساًء و  12:30 –صباحاً 

 20األحد 
 

    األحد   27  –  21  اإلثنین  (استبیانات الطلبة).   –استبیان تقییم المساق  

  24الخمیس  ∞آخر یوم للمحاضرات لطلبة الماجستیر في اإلدارة العامة وطلبة الماجستیر في السیاسات العامة        

    األربعاء   30  –  28  اإلثنین  ). البرامج جمیع( المستقلة  الدراسة أسبوع      

 2022دیسمبر  السبت   3  –  1  الخمیس  ). البرامج جمیع( المستقلة  الدراسة أسبوع      
  السبت   3  –  1  الخمیس  . المتحدة  العربیة اإلمارات  لدولة الوطني یوم الشھید + الیوم  عطلة

  األحد  11 – 4 األحد فترة التقییمات النھائیة (امتحانات، مشاریع، عروض تقدیمیة ...الخ).        

  الخمیس  8ــ  5 اإلثنین       في مساق األطروحة.  الماجستیر لجمیع البرامجالمناقشات النھائیة لرسائل فترة        
  12اإلثنین        . بدایة العطلة الدراسیة (جمیع الطلبة)       

 15الخمیس        باستثناء طلبة مساق األطروحة.  للبرامج المطروحة باللغة اإلنجلیزیة منح الشھادات  ومجلس التقدم،  مجلس، االمتحانات اجتماعات مجلس      
 

  16الجمعة        باستثناء طلبة مساق األطروحة.  اإلنجلیزیةللبرامج المطروحة باللغة    ومجلس منح الشھادات  التقدم مجلس وقرارات  عالن عن النتائجاإل      
        نبرنامج الماجستیر التنفیذي في اإلدارة العامة والذین سیقومو لجمیع طلبةإجباري   العامة: للسیاسات البحث  مناھج في التأسیسي المساق       
مساًء لكل   5:30 –مساًء  2مساًء و  12:30 –صباحاً   8:30(التوقیت:  – 2023ربیع   –بالتسجیل في مساق األطروحة في الفصل الدراسي        

 یوم).       

 األحد  18ــ  16 الجمعة      
 

         باستثناء طلبة مساق  التنفیذي في اإلدارة العامةالماجستیر لبرنامج  منح الشھادات  ومجلس التقدم،  مجلس، االمتحانات اجتماعات مجلس       
 األطروحة.       

 22الخمیس       
 

           باستثناء طلبة مساق  الماجستیر التنفیذي في اإلدارة العامةلبرنامج   ومجلس منح الشھادات  التقدم مجلس وقرارات  عالن عن النتائجاإل      
 األطروحة.       

 23الجمعة       
 

 2023ینایر  1 األحد         . الجدیدة السنة المیالدیة رأس عطلة        
  األحد  15 – 8 األحد  (جمیع البرامج). - المؤجلة) /  (تقییمات اإلعادة الدراسیة المشاریع تسلیم  فترة       

  19الخمیس  (اإلعادة) لجمیع البرامج. منح الشھادات  ومجلس ،التقدم مجلس، االمتحانات اجتماعات مجلس

  20الجمعة  (اإلعادة) لجمیع البرامج. التقدم و مجلس منح الشھادات  مجلس وقرارات  عالن عن النتائجاإل      
   2022 نھایة فصل الخریف      

  ** .سیتم تأكید العطل الرسمیة اإلسالمیة      
 یتم تحدید مواعید تسلیم المشاریع الدراسیة خالل الفصل الدراسي. یجب الرجوع إلى الكتیب الدراسي الخاص بكل مساق لمعرفة مواعید         

   .الفردیة تقییمات (المشاریع + العروض التقدیمیة)تسلیم       
∞  

 المستقلة  الدراسة أسبوع     المستقلة.  الدراسة الرسمیة وبدایة  المحاضرات  فترة توقف      

 . 2022/2023لعام الدراسي ل الكلیة في  *للطلبة الملتحقین 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



   2023-2022  للعام الدراسي   التقویم األكادیمي 
 برامج الدراسات العلیا *    

 
 

 2023الربیع فصل   – الدراسي الثاني الفصل  
 

 2023ایر ین   1 األحد . الجدیدة  السنة المیالدیة رأس   عطلة     
  جمعةال 27 – 2 ثنیناإل .(للطلبة الجدد و الطلبة المستمرین) التسجیلفترة بدایة 

  28السبت  مساًء).  5  –مساًء  2مساًء و   12:30 –صباحاً   8:30العودة إلى الدراسة (الیوم التعریفي للطلبة الجدد لجمیع برامج الماجستیر): 

لمساق األطروحة: لطلبة الماجستیر في اإلدارة العامة، الماجستیر في إدارة االبتكار، والماجستیر في السیاسات العامة  الورشة التعریفیة 
 مساًء).  6:00  –مساًء  4:30(

 30اإلثنین 
 

    الثالثاء 31 – 30 اإلثنین التسجیل. فترة استمرار 

 2023فبرایر    الجمعة 3 – 1 األربعاء التسجیل. فترة استمرار 
  المجموعة الثانیة + – 1503 + المجموعة االولى – 1501(محاضرات لطلبة الماجستیر التنفیذي في اإلدارة العامة بدایة فصل الربیع: 

الجمعة +  مساًء یوم  5 –مساًء  2:30مساًء و  12:30 –صباحاً   8:30(التوقیت:  – )716ر في إدارة االبتكار (طلبة الماجستی )،1504
 مساًء یومي السبت واألحد).  5:30 –مساًء   1:30مساًء و  12:30 –صباحاً  8:30

   األحد  5 – 3 الجمعة
 

  –مساًء  1:30و  مساءً  12:30 –صباحاً   8:30  (التوقیت: –) 711( في السیاسات العامةطلبة الماجستیر محاضرات لبدایة فصل الربیع: 
 ). مساًء یومي السبت واألحد 5:30

    األحد 5 – 4 السبت 

(التوقیت:   –طلبة الماجستیر في السیاسات العامة خالل أیام األسبوع و  طلبة الماجستیر في اإلدارة العامةمحاضرات لبدایة فصل الربیع: 
 مساًء كما في الجدول الدراسي).  8:00 –مساًء  4:30

 7اإلثنین 
 

  المجموعة األولى + – 1502المجموعة الثانیة +  – 1501(محاضرات لطلبة الماجستیر التنفیذي في اإلدارة العامة بدایة فصل الربیع: 
  – (MPA505 & MPP702)السیاسات العامة و  طلبة الماجستیر في اإلدارة العامة، و)715ر في إدارة االبتكار (طلبة الماجستی )،1505

  –مساًء  1:30مساًء و  12:30 –صباحاً   8:30مساًء یوم الجمعة +  5 –مساًء  2:30مساًء و  12:30 –صباحاً   8:30(التوقیت: 
 مساًء یومي السبت واألحد).  5:30

   األحد  12 – 10 الجمعة

 

  المجموعة الثانیة + – 1502المجموعة األولى +  – 1503(محاضرات لطلبة الماجستیر التنفیذي في اإلدارة العامة بدایة فصل الربیع: 
مساًء و   12:30 –صباحاً  8:30(التوقیت:  – (MIM714 & MPP704)السیاسات العامة و ر في إدارة االبتكار طلبة الماجستی و  )1507
 مساًء یومي السبت واألحد).  5:30 –مساًء  1:30مساًء و  12:30 –صباحاً  8:30الجمعة + مساًء یوم   5 –مساًء  2:30

   األحد  19 – 17 الجمعة
 

  18السبت  اإلسراء والمعراج (تم إلغاء العطلة الرسمیة).      
  20اإلثنین  . )بدون غرامة مالیة(أي مساق لجمیع البرامج آخر موعد لسحب / إضافة        
    الخمیس 23 – 20 اإلثنین ). البرامج جمیع( المستقلة  الدراسة   أسبوع      
    إجباري العامة:  للسیاسات البحث مناھج في  التأسیسي المساق) و 713(إدارة االبتكار في طلبة الماجستیر محاضرات لبدایة فصل الربیع:      
     5 –مساًء  2:30مساًء و  12:30 –صباحاً   8:30(التوقیت:  –في اإلدارة العامة  برنامج الماجستیر لجمیع الطلبة الجدد المسجلین في      
 مساًء یومي السبت واألحد).  5:30 –مساًء  1:30مساًء و  12:30 –صباحاً  8:30مساًء یوم الجمعة +      

   األحد  26 – 24 الجمعة
 

ً  على التفاصیل سیتم التأكید   -لندن  –الرحلة المیدانیة الدولیة          مارس  4 – 26 األحد . الحقا
  مارس  4 – 27 اإلثنین ). البرامج جمیع( المستقلة  الدراسة   أسبوع      
  مارس  4 – 27 اإلثنین . الطلبة الجدد – االلتحاق (لجمیع البرامج) استبیانأسبوع         

ً  على التفاصیل سیتم التأكید  -جنیف  –الرحلة المیدانیة الدولیة         2023 مارس   سبتال  11 – 5 حداأل . الحقا
 المجموعة الثانیة +    –  1503المجموعة االولى +    –  1501(محاضرات لطلبة الماجستیر التنفیذي في اإلدارة العامة  استئناف فصل الربیع:        
مساًء و   12:30 –صباحاً   8:30(التوقیت:  –  (MIM714 & MPP704)السیاسات العامة و ر في إدارة االبتكار طلبة الماجستی  و )1504      
 مساًء).  5 –مساًء  2:30     

  17الجمعة 
 

  المجموعة األولى +   – 1502المجموعة الثانیة +  – 1501(محاضرات لطلبة الماجستیر التنفیذي في اإلدارة العامة استئناف فصل الربیع:       
  – (MPA505 & MPP702)السیاسات العامة و  طلبة الماجستیر في اإلدارة العامة، و)715ر في إدارة االبتكار (طلبة الماجستی )،1505

 مساًء).  5:30 –مساًء  1:30مساًء و  12:30 –صباحاً   8:30(التوقیت: 
 18السبت 

 

مساًء   1:30و  مساءً  12:30 –صباحاً  8:30(التوقیت:   –) 711( في السیاسات العامةطلبة الماجستیر محاضرات لاستئناف فصل الربیع: 
 مساًء یومي السبت واألحد).  5:30 –

    ألحدا 19 – 18السبت 

  المجموعة الثانیة + – 1502المجموعة األولى +   – 1503(محاضرات لطلبة الماجستیر التنفیذي في اإلدارة العامة استئناف فصل الربیع:       
 مساًء).  5:30 –مساًء  1:30مساًء و  12:30 –صباحاً   8:30(التوقیت:  – (716)ر في إدارة االبتكار طلبة الماجستی و  )1507

  19األحد 

  20اإلثنین  ). البرامج جمیع( المستقلة  الدراسة   أسبوع      
  22 األربعاء من المتوقع أن تكون بدایة شھر رمضان المبارك.      
  26األحد  . )مساءً  4:30(، )بدون غرامة مالیة(أي مساق لجمیع البرامج آخر موعد لالنسحاب من       

  –مساًء  3:00طلبة الماجستیر في السیاسات العامة في شھر رمضان: (التوقیت: و في اإلدارة العامةالماجستیر محاضرات لطلبة توقیت ال
 مساًء كما في الجدول الدراسي).  5:30

 27اإلثنین 
 

 2023 إبریل   حد األ 23 – 20 خمیسال إجازة عید الفطر المبارك ***       
    لجمعةا 28 – 24 اإلثنین ). البرامج جمیع( المستقلة  الدراسة   أسبوع      
   –مساًء    1:30مساًء و    12:30  –صباحاً    8:30(التوقیت:    -)  713(إدارة االبتكار  في  طلبة الماجستیر  محاضرات لاستئناف فصل الربیع:        
 مساًء یومي السبت واألحد).  5:30     

    ألحدا 30 – 29السبت 

    یةالمجموعة الثان – 1503المجموعة االولى +  – 1501(محاضرات لطلبة الماجستیر التنفیذي في اإلدارة العامة استئناف فصل الربیع: 
  –   (MPA505 & MPP702)السیاسات العامة و  طلبة الماجستیر في اإلدارة العامة، و)715ر في إدارة االبتكار (طلبة الماجستی ،)1504

 ). مساًء یومي السبت واألحد 5:30 –مساًء  1:30مساًء و  12:30 –صباحاً   8:30(التوقیت: 

   ألحدا 14 – 13 السبت 
 2023مایو 

  المجموعة األولى +   – 1502المجموعة الثانیة +  – 1501(محاضرات لطلبة الماجستیر التنفیذي في اإلدارة العامة استئناف فصل الربیع: 
مساًء و   12:30 –صباحاً  8:30(التوقیت:  – (MIM714 & MPP704)السیاسات العامة و ر في إدارة االبتكار طلبة الماجستی و  )1505
 مساًء یومي السبت واألحد). 5:30 –مساًء  1:30

   ألحدا 21 – 20 السبت 
 

   22 اإلثنین (استبیانات الطلبة).   –استبیان تقییم المساق لجمیع البرامج       

  25الخمیس  ∞آخر یوم للمحاضرات لطلبة الماجستیر في اإلدارة العامة وطلبة الماجستیر في السیاسات العامة       



   المجموعة الثانیة +  –  1502المجموعة األولى +    –  1503(محاضرات لطلبة الماجستیر التنفیذي في اإلدارة العامة  استئناف فصل الربیع:        
  12:30 –صباحاً   8:30(التوقیت:  –  (711) السیاسات العامةر في طلبة الماجستی، و  (716)ر في إدارة االبتكار طلبة الماجستی، )1507      
 یومي السبت واألحد).  مساءً  5:30 –مساًء  1:30مساًء و      

   األحد 28 – 27 السبت 
 

    األربعاء 31 – 29 اإلثنین ). البرامج جمیع( المستقلة  الدراسة   أسبوع      

   السبت  3 – 1 الخمیس ).جمیع البرامج( المستقلة الدراسة  أسبوعاستمرار       

   –مساًء    1:30مساًء و    12:30  –صباحاً    8:30(التوقیت:    -)  713(إدارة االبتكار  في  طلبة الماجستیر  محاضرات لاستئناف فصل الربیع:         2023 یونیو
 مساًء).  5:30     

   4 األحد

  ألحد ا 11 – 4األحد  . ، مشاریع، عروض تقدیمیة ...الخ)فترة التقییمات النھائیة (امتحانات      
  12 اإلثنین . )ایة العطلة الدراسیة (باستثناء طلبة مساق األطروحة ومساق منھجیة البحث العلمي لبرنامج الماجستیر التنفیذي في اإلدارة العامةبد     
  الخمیس 22 – 19 اإلثنین في مساق األطروحة.  الماجستیر لجمیع البرامجالمناقشات النھائیة لرسائل فترة        
  22الخمیس  األطروحة في جمیع البرامج.  باستثناء طلبة مساق منح الشھادات ومجلس  التقدم، مجلس، االمتحانات اجتماعات مجلس      
  23الجمعة  األطروحة في جمیع البرامج  طلبة مساق ومجلس منح الشھادات باستثناء التقدم   مجلس وقرارات عالن عن النتائجاإل      
  الجمعة 30 – 26 اإلثنین إجازة عید األضحى المبارك ***       
   ألحدا 9 – 2 ألحدا  (جمیع البرامج). - المؤجلة) /  (تقییمات اإلعادة الدراسیة المشاریع تسلیم  فترة       

 2023 یولیو
       نبرنامج الماجستیر التنفیذي في اإلدارة العامة والذین سیقومو لجمیع طلبةإجباري  العامة: للسیاسات  البحث مناھج في التأسیسي  المساق       
 مساًء  5 –مساًء  2:30مساًء و   12:30 –صباحاً   8:30(التوقیت:  – 2023خریف  –بالتسجیل في مساق األطروحة في الفصل الدراسي       
 مساًء یومي السبت واألحد).  5:30 –مساًء  1:30مساًء و  12:30 –صباحاً   8:30یوم الجمعة ومن       

   ألحد ا 9 – 7 الجمعة

  13الخمیس  مجلس التقدم، ومجلس منح الشھادات (اإلعادة) لجمیع البرامج. ، اجتماعات مجلس االمتحانات      
  14الجمعة  (اإلعادة) لجمیع البرامج. عالن عن النتائج وقرارات مجلس التقدم ومجلس منح الشھادات اإل      

  2023نھایة فصل الربیع                                            

  ** سیتم تأكید العطل الرسمیة اإلسالمیة        

 یتم تحدید مواعید تسلیم المشاریع الدراسیة خالل الفصل الدراسي. یجب الرجوع إلى الكتیب الدراسي الخاص بكل مساق لمعرفة مواعید         
 . الفردیة تقییمات (المشاریع + العروض التقدیمیة)تسلیم       

∞  

 المستقلة  الدراسة أسبوع   المستقلة.  الدراسة الرسمیة وبدایة   المحاضرات فترة توقف        

 2023-2022لعام الدراسي في الكلیة ل *للطلبة الملتحقین 


