
م   (ماجستیر (عدا طب األسنان واالختصاص العالي)) / مفصل2018/2017التقویم الجامعي للعام الدراسي 
م2017-2018الفصل الدراسي األول 

األحد
* الخمیس
الجمعة

األحد - الخمیس
األحد - الخمیس

األحد
األحد

السبت - السبت
األربعاء

الخمیس - الخمیس
الخمیس

الخمیس
األحد - الخمیس

الثالثاء
األحد

السبت - السبت
السبت

األحد - الخمیس
* الخمیس

األحد
السبت
السبت
السبت

األحد - الخمیس
األحد - السبت

األثنین
األثنین

األحد - الخمیس

األحد - الخمیس
الثالثاء
األربعاء
الخمیس
الخمیس
الخمیس
األحد

األربعاء
الخمیس - السبت

الیوم
م2017/09/10
م2017/09/21
م2017/09/22

م09/24 - 2017/09/28
م09/24 - 2017/09/28

م2017/09/24
م2017/09/24

م10/21 - 2017/11/04
م2017/10/25

م10/26 - 2017/11/16
م2017/10/26

م2017/10/26
م11/12 - 2017/11/23

م2017/11/14
م2017/11/19

م11/25 - 2017/12/09
م2017/11/25

م11/26 - 2017/12/21
م2017/11/30
م2017/12/03
م2017/12/16
م2017/12/16
م2017/12/23

م12/24 - 2018/01/04
م12/24 - 2018/01/06

م2017/12/25
م2018/01/01

م01/07 - 2018/01/18

م01/07 - 2018/01/18
م2018/01/09
م2018/01/10
م2018/01/11
م2018/01/11
م2018/01/11
م2018/01/14
م2018/01/17

م01/18 - 2018/01/20

  بدء دوام السادة أعضاء ھیئة التدریس
1439" محرم 1  رأس السنة الهجریة  "

  یوم الوفاء للمحاربین القدامى
  فترة السماح للمسجلین بالتسجیل للطلبة من خالل النظام

  فترة االنسحاب مع ترصید الرسوم الجامعیة
  بدء التدریس للفصل الدراسي

  بدء استیفاء الغرامة المالیة من الطلبة غیر المسددین و المتأخرین عن التسجیل الراغبین
بالتسجیل من غیر المستجدین

  الفترة التي یتم خاللها إجراء االمتحان األول
  انتهاء فترة التعدیل على الجدول الدراسي للفصل الحالي من قبل االقسام االكادیمیة

  الفترة التي یتم خاللها إدخال مواد الجدول الدراسي للفصل الدراسي التالي من قبل األقسام
  موعد نسخ الفصل النظیر، (احصائیة عدد الطلبة المتوقع تسجیلهم في المساق)، بناء

االحصائیات الخاصة بالجدول الدراسي على الموقع االلكتروني للجامعة
  موعد التوقیت الشتوي "لیالً"

  الفترة التي یتم خاللها إجراء االمتحان النصفي
  ذكرى میالد المغفور له الملك الباني الحسین بن طالل طیب هللا ثراه

  الفترة التي یتم خاللها اإلعالن عن تقدیم طلبات االلتحاق ببرامج الماجستیر للفصل الدراسي
التالي

  الفترة التي یتم خاللها إجراء االمتحان الثاني
  آخر موعد إلدخال واعتماد عالمات االمتحان األول

  فترة تقدیم طلبات االلتحاق ببرامج الماجستیر للفصل الدراسي التالي
1439" ربیع أول 12  ذكرى المولد النبوي الشریف  "

  موعد نشر الجدول الدراسي للفصل الدراسي التالي على الویب
  آخر موعد إلدخال واعتماد عالمات االمتحان النصفي

  آخر موعد إلدخال واعتماد عالمات االمتحان الثاني
  انتهاء فترة االنسحاب/تأجیل الدراسة لطلبة الماجستیر عدا طب األسنان
  فترة دراسة طلبات االلتحاق ببرامج الماجستیر من قبل األقسام والكلیات

  فترة االمتحانات النهائیة النظریة والمحوسبة
  عید المیالد المجید

  رأس السنة المیالدیة
  الفترة التي یتم خاللها اإلعالن للمرشحین للقبول في برامج الماجستیر، استكمال اجراءات

قبولهم
  إجازة ما بین الفصلین للطلبة

  آخر موعد العتماد العالمات النهائیة من المدرسین
  آخر موعد العتماد العالمات النهائیة من رؤساء االقسام

  آخر موعد لمناقشة الرسائل الجامعیة وإجراء امتحان الشامل
  آخر موعد العتماد العالمات النهائیة من عمداء الكلیات

   ترحیل عالمات الطلبة وحساب معدالتهم
  بدء إجازة أعضاء ھیئة التدریس

  بدء إجراءات التسجیل للفصل الدراسي التالي ( تفعیل موقع التسجیل).
  فترة اإلنسحاب واإلضافة للطلبة واالضافة على الشعب من قبل الكلیات للفصل الدراسي التالي

اإلجراء / المناسبة

عطلة

عطلة

 أیام12

عطلة

عطلة

 أسبوع1

مالحظات

 * وفقا للتقویم الهجري

38 عدد المحاضرات أیام (أحد، ثالثاء، خمیس)  عدد أیام الدوام التي تم التعطیل فیها خالل الفصل        أیام     عدد المحاضرات أیام (إثنین، أربعاء)  126

15عدد أسابیع الفصل :      أسبوع

خاص بالتقویم الجامعي لكافة الدرجات عدا ماجستیر طب األسنان

0 عدد المحاضرات أیام (أحد، ثالثاء، خمیس)  عدد المحاضرات أیام (إثنین، أربعاء)  عدد أیام الدوام التي تم التعطیل فیها خالل الفصل        أیام     0

عدد أسابیع الفصل :      أسبوع

خاص بالتقویم الجامعي لماجستیر طب األسنان

التاریخ



م   (ماجستیر (عدا طب األسنان واالختصاص العالي)) / مفصل2018/2017التقویم الجامعي للعام الدراسي 
م2017-2018الفصل الدراسي الثاني 

األحد
األحد
األحد

األحد - الخمیس
األحد - الخمیس

الخمیس
الثالثاء

السبت - السبت
األربعاء
الخمیس

الخمیس - الخمیس
السبت - السبت

السبت
السبت - السبت

الخمیس
األحد

** األحد
** األحد - األثنین

* الخمیس
السبت
الجمعة
الجمعة
الثالثاء

السبت - الخمیس
الخمیس
* الثالثاء

األحد
األحد - الخمیس

األحد - الخمیس
األثنین
الثالثاء
الثالثاء
الجمعة
األحد
األحد

األثنین - السبت

الیوم
م2018/01/21
م2018/01/21
م2018/01/21

م01/21 - 2018/01/25
م01/21 - 2018/01/25

م2018/01/25
م2018/01/30

م02/17 - 2018/03/03
م2018/02/21
م2018/02/22

م02/22 - 2018/03/15
م03/10 - 2018/03/24

م2018/03/17
م03/24 - 2018/04/07

م2018/03/29
م2018/04/01
م2018/04/01

م04/08 - 2018/04/09
م2018/04/12
م2018/04/14
م2018/04/20
م2018/04/27
م2018/05/01

م05/05 - 2018/05/17
م2018/05/10
م2018/05/15
م2018/05/20

م05/20 - 2018/05/24

م05/20 - 2018/05/31
م2018/05/21
م2018/05/22
م2018/05/22
م2018/05/25
م2018/05/27
م2018/05/27

م05/28 - 2018/06/02

  بدء دوام السادة أعضاء ھیئة التدریس
  بدء التدریس للفصل الدراسي

  بدء استیفاء الغرامة المالیة من الطلبة غیر المسددین و المتأخرین عن التسجیل الراغبین
بالتسجیل من غیر المستجدین

  فترة السماح للمسجلین بالتسجیل للطلبة من خالل النظام
  فترة االنسحاب مع ترصید الرسوم الجامعیة

  اخر موعد لبناء جداول االمتحانات (االول، الثاني، النصفي، النهائي)
  عید میالد صاحب الجاللة الملك عبدهللا الثاني المعظم

  الفترة التي یتم خاللها إجراء االمتحان األول
  انتهاء فترة التعدیل على الجدول الدراسي للفصل الحالي من قبل االقسام االكادیمیة

  موعد نسخ الفصل النظیر، (احصائیة عدد الطلبة المتوقع تسجیلهم في المساق)، بناء
االحصائیات الخاصة بالجدول الدراسي على الموقع االلكتروني للجامعة

  الفترة التي یتم خاللها إدخال مواد الجدول الدراسي للفصل الدراسي التالي من قبل األقسام
  الفترة التي یتم خاللها إجراء االمتحان النصفي

  آخر موعد إلدخال واعتماد عالمات االمتحان األول
  الفترة التي یتم خاللها إجراء االمتحان الثاني

  موعد التوقیت الصیفي "لیالً"
  موعد نشر الجدول الدراسي للفصل الدراسي التالي على الویب

  أحد الشعانین
  عید الفصح (یومان)

1439" رجب 27  ذكرى اإلسراء والمعراج الشریفین "
  آخر موعد إلدخال واعتماد عالمات االمتحان النصفي

  آخر موعد إلدخال واعتماد عالمات االمتحان الثاني
  انتهاء فترة االنسحاب/تأجیل الدراسة لطلبة الماجستیر عدا طب األسنان

 أیار من كل عام"1  عید العمال العالمي "
  فترة االمتحانات النهائیة النظریة والمحوسبة

  آخر موعد لمناقشة الرسائل الجامعیة وإجراء امتحان الشامل
1439"  بدایة شهر رمضان المبارك 

  آخر موعد العتماد العالمات النهائیة من المدرسین
  الفترة التي یتم خاللها االعالن عن تقدیم طلبات االلتحاق ببرامج الماجستیر للعام الجامعي

القادم
  إجازة ما بین الفصلین للطلبة

  آخر موعد العتماد العالمات النهائیة من رؤساء االقسام
  آخر موعد العتماد العالمات النهائیة من عمداء الكلیات

   ترحیل عالمات الطلبة وحساب معدالتهم
  عید االستقالل

  بدء إجراءات التسجیل للفصل الدراسي التالي ( تفعیل موقع التسجیل).
  بدء إجازة أعضاء ھیئة التدریس

  فترة اإلنسحاب واإلضافة للطلبة واالضافة على الشعب من قبل الكلیات للفصل الدراسي التالي

اإلجراء / المناسبة

عطلة للطلبة والموظفین المسیحیین

عطلة للطلبة والموظفین المسیحیین

عطلة

 أیام12

تعدیل الدوام

عطلة

 أسبوع1

مالحظات

 * وفقا للتقویم الهجري
 ** على الحساب الشرقي

44 عدد المحاضرات أیام (أحد، ثالثاء، خمیس)  عدد أیام الدوام التي تم التعطیل فیها خالل الفصل        أیام     عدد المحاضرات أیام (إثنین، أربعاء)  130

17عدد أسابیع الفصل :      أسبوع

خاص بالتقویم الجامعي لكافة الدرجات عدا ماجستیر طب األسنان

0 عدد المحاضرات أیام (أحد، ثالثاء، خمیس)  عدد المحاضرات أیام (إثنین، أربعاء)  عدد أیام الدوام التي تم التعطیل فیها خالل الفصل        أیام     0

عدد أسابیع الفصل :      أسبوع

خاص بالتقویم الجامعي لماجستیر طب األسنان

التاریخ



م   (ماجستیر (عدا طب األسنان واالختصاص العالي)) / مفصل2018/2017التقویم الجامعي للعام الدراسي 
م2017-2018الفصل الدراسي الصیفي 

األحد
األحد

األحد - الخمیس
األحد - الخمیس
األحد - األحد

السبت
األحد

* األربعاء - السبت
السبت

السبت - الخمیس
األحد

األحد - الخمیس
الخمیس - الثالثاء
األحد - الخمیس

الثالثاء
السبت

السبت - الخمیس
السبت

األحد - الخمیس
الجمعة

السبت - الخمیس
األحد

الخمیس
األحد

األحد - الخمیس
األثنین
الثالثاء
األربعاء

األحد - الخمیس

األحد
األحد

* األثنین - الجمعة
األثنین - السبت

* الثالثاء

الیوم

م2018/06/03
م2018/06/03

م06/03 - 2018/06/07
م06/03 - 2018/06/07
م06/03 - 2018/07/15

م2018/06/09
م2018/06/10

م06/13 - 2018/06/16
م2018/06/16

م06/16 - 2018/06/21
م2018/06/17

م06/17 - 2018/07/05
م06/21 - 2018/06/26
م06/24 - 2018/06/28

م2018/07/03
م2018/07/07

م07/07 - 2018/07/12
م2018/07/14

م07/15 - 2018/07/26
م2018/07/20

م07/21 - 2018/07/26
م2018/07/22
م2018/07/26
م2018/07/29

م07/29 - 2018/08/16
م2018/07/30
م2018/07/31
م2018/08/01

م08/05 - 2018/08/30

م2018/08/19
م2018/08/19

م08/20 - 2018/08/24
م08/20 - 2018/09/08

م2018/09/11

  بدء دوام السادة أعضاء ھیئة التدریس
  بدء التدریس للفصل الدراسي

  فترة السماح للمسجلین بالتسجیل للطلبة من خالل النظام
  فترة االنسحاب مع ترصید الرسوم الجامعیة

  فترة تقدیم طلبات االلتحاق ببرامج الماجستیر للفصل الدراسي التالي
  ذكرى الجلوس الملكي

  یوم الجیش وذكرى الثورة العربیة الكبرى
1439" رمضان 30 أیام "4  عطلة عید الفطر السعید لمدة 

  انتهاء فترة التعدیل على الجدول الدراسي للفصل الحالي من قبل االقسام االكادیمیة
  الفترة التي یتم خاللها إجراء االمتحان األول

  موعد نسخ الفصل النظیر، (احصائیة عدد الطلبة المتوقع تسجیلهم في المساق)، بناء
االحصائیات الخاصة بالجدول الدراسي على الموقع االلكتروني للجامعة

  الفترة التي یتم خاللها إدخال مواد الجدول الدراسي للفصل الدراسي التالي من قبل األقسام
  أسبوع التخریج

  الفترة التي یتم خاللها إجراء االمتحان النصفي
  آخر موعد إلدخال واعتماد عالمات االمتحان األول

  آخر موعد إلدخال واعتماد عالمات االمتحان النصفي
  الفترة التي یتم خاللها إجراء االمتحان الثاني

  آخر موعد إلدخال واعتماد عالمات االمتحان الثاني
  فترة دراسة طلبات االلتحاق ببرامج الماجستیر من قبل األقسام والكلیات

  إنتهاء فترة االنسحاب (دون ترصید الرسوم الجامعیة)
  فترة االمتحانات النهائیة النظریة والمحوسبة

  موعد نشر الجدول الدراسي للفصل الدراسي التالي على الویب
  آخر موعد لمناقشة الرسائل الجامعیة وإجراء امتحان الشامل

  آخر موعد العتماد العالمات النهائیة من المدرسین
  إجازة ما بین الفصلین للطلبة

  آخر موعد العتماد العالمات النهائیة من رؤساء االقسام
  آخر موعد العتماد العالمات النهائیة من عمداء الكلیات

   ترحیل عالمات الطلبة وحساب معدالتهم
  الفترة التي یتم خاللها اإلعالن للمرشحین للقبول في برامج الماجستیر، استكمال اجراءات

قبولهم
  بدء إجراءات التسجیل للفصل الدراسي التالي ( تفعیل موقع التسجیل).

  بدء إجازة أعضاء ھیئة التدریس
1439" ذو الحجة 9) أیام  "5  عطلة عید األضحى المبارك لمدة (

  فترة اإلنسحاب واإلضافة للطلبة واالضافة على الشعب من قبل الكلیات للفصل الدراسي التالي
1440" محرم 1  رأس السنة الهجریة  "

اإلجراء / المناسبة

عطلة

 أیام6

 أسبوع1

عطلة

عطلة

مالحظات

3عدد األسابیع الكلي إلجازة عضو ھیئة التدریس خالل العام الدراسي :      أسابیع

 * وفقا للتقویم الهجري

حسب تعلیمات مجلس العمداء یكون التقویم الجامعي الخاص بكلیتي الطب وطب األسنان للسنوات السریریة ولجمیع الدرجات من خالل الكلیة فقط.

1 عدد أیام الدوام التي تم التعطیل فیها خالل الفصل        أیام    

8عدد أسابیع الفصل :      أسبوع27 عدد المحاضرات 

خاص بالتقویم الجامعي لكافة الدرجات عدا ماجستیر طب األسنان

4 عدد أیام الدوام التي تم التعطیل فیها خالل الفصل        أیام    

عدد أسابیع الفصل :      أسبوع عدد المحاضرات 

خاص بالتقویم الجامعي لماجستیر طب األسنان

تعقد االمتحانات الفصلیة و اجتماعات مجالس الكلیات واألقسام یوم الخمیس من كل أسبوع خالل الفصل الدراسي الصیفي.
) أیام في األسبوع (األحد-األربعاء).4یكون دوام الطلبة خالل الفصل الدراسي الصیفي (

التاریخ


