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التاريخ

  ذكرى الجلوس الملكي
  يوم الجيش وذكرى الثورة العربية الكبرى

  بدء دوام السادة أعضاء هيئة التدريس
  فترة تقديم طلبات االلتحاق ببرامج الماجستير للفصل الدراسي التالي

١٤٣٨" رمضان ٣٠ أيام "٤  عطلة عيد الفطر السعيد لمدة 
  أخر موعد العتماد األعذار عن التغيب عن االمتحانات النهائية للفصل السابق الكترونيا من

قبل عمداء الكليات
  بدء التدريس للفصل الدراسي

  بدء استيفاء الغرامة المالية من الطلبة غير المسددين والمتأخرين عن التسجيل الراغبين
بالتسجيل

  فترة االنسحاب مع ترصيد الرسوم الجامعية
  أخر موعد لعقد االمتحانات (غير المكتمل)

  آخر موعد العتماد العالمات المتحانات (غير المكتمل) من المدرسين
  آخر موعد العتماد العالمات المتحانات (غير المكتمل) من رؤساء االقسام

  آخر موعد العتماد العالمات المتحانات (غير المكتمل) من عمداء الكليات وترحيلها الكترونيا
  انتهاء فترة تقديم طلبات استثناءات التسجيل لطلبة البكالوريوس للفصل الحالي

  انتهاء فترة التعديل على الجدول الدراسي للفصل الحالي من قبل االقسام االكاديمية
  موعد نسخ الفصل النظير، (احصائية عدد الطلبة المتوقع تسجيلهم في المساق)، بناء

االحصائيات الخاصة بالجدول الدراسي على الموقع االلكتروني للجامعة
  الفترة التي يتم خاللها إجراء االمتحان األول

  الفترة التي يتم خاللها إدخال مواد الجدول الدراسي للفصل الدراسي التالي من قبل األقسام
) الكترونياON LINE  انتهاء فترة تحديد المساقات المراد عقد امتحاناتها النهائية بطريقة (

  اخر موعد الدخال مواعيد اجتماعات مجالس االقسام والكليات الكترونيا
  اخر موعد الدخال الساعات المكتبية من قبل اعضاء هيئة التدريس الكترونيا

  الفترة التي يتم خاللها إجراء االمتحان النصفي
  فترة دراسة طلبات االلتحاق ببرامج الماجستير من قبل األقسام والكليات

  اخر اسبوع للعيادات التعليمية لطلبة بكالوريوس طب االسنان

  الفترة التي يتم خاللها إجراء االمتحان الثاني
  انتهاء اجراء طلب مراجعة عالمة وتعديل العالمة للفصل الدراسي السابق

  آخر موعد إلدخال واعتماد نتائج األعمال الفصلية
  انتهاء فترة االنسحاب من الجامعة لطلبة البكالوريوس المسجلين للفصل الحالي

   اسبوع التعويض للعيادات التعليمية لطلبة بكالوريوس طب االسنان

  فترة منع طلب وطباعة كشوف العالمات لطلبة البكالوريوس
  إنتهاء فترة االنسحاب (دون ترصيد الرسوم الجامعية)

  فترة االمتحانات النهائية النظرية والمحوسبة
  موعد نشر الجدول الدراسي للفصل الدراسي التالي على الويب

  انتهاء فترة تقديم طلب لمعادلة المساقات المهارية(االنجليزي والحاسوب) لطلبة البكالوريوس
المقبولين على الفصل السابق

  اخر موعد لمعادلة المساقات من داخل الجامعة للطلبة المحولين على الفصل السابق
  آخر موعد لمناقشة الرسائل الجامعية وإجراء امتحان الشامل

  إجازة ما بين الفصلين للطلبة
  آخر موعد العتماد العالمات من المدرسين

  بدء إجازة أعضاء هيئة التدريس
  آخر موعد العتماد العالمات من رؤساء االقسام

  الفترة التي يتم خاللها اإلعالن للمرشحين للقبول في برامج الماجستير، استكمال اجراءات
قبولهم

  آخر موعد العتماد العالمات من عمداء الكليات
   ترحيل عالمات الطلبة وحساب معدالتهم

  بناء بطاقة الطالب
١٤٣٨" ذو الحجة ٩) أيام  "٥  عطلة عيد األضحى المبارك لمدة (

  بدء اجراء طلب مراجعة عالمة من قبل الطالب واجراء تعديل العالمة من قبل المدرس
الكترونيا

اإلجراء / المناسبة
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التاريخ

  بدء اجراء "غير المكتمل" الكترونيا
  فترة عقد امتحانات غير المكتمل للمساقات العلمية لطلبة النظام السنوي (الطب وطب االسنان)

  فترة اختيار الحزم لطلبة الطب وطب االسنان (بكالوريوس)
  تقديم طلبات استثناءات التسجيل لطلبة البكالوريوس نظام الساعات (لمتطلب السابق، المساق

البديل،...)
  تقديم طلبات استثناءات التسجيل لطلبة البكالوريوس النظام السنوي(تجاوز الحد االعلى،

تجاوز الخطة االسترشادية ...)
  فترة عقد امتحانات االكمال لمساقات طلبة النظام السنوي (الطب وطب االسنان)

  آخر موعد لإلرشاد األكاديمي للتسجيل للفصل الدراسي التالي
  بدء إجراءات التسجيل للفصل الدراسي التالي ( تفعيل موقع التسجيل).

  فترة بناء الحزم الكترونيا لطلبة الطب وطب االسنان (بكالوريوس)
  فترة اإلنسحاب واإلضافة للطلبة واالضافة على الشعب من قبل الكليات للفصل الدراسي التالي

مالحظاتاإلجراء / المناسبة

٤ عدد األسابيع الكلي إلجازة عضو هيئة التدريس خالل العام الدراسي :      أسابيع

 * وفقا للتقويم الهجري

٠  عدد أيام الدوام التي تم التعطيل فيها خالل الفصل        أيام    

٢٨  عدد المحاضرات 

تعقد االمتحانات الفصلية و اجتماعات مجالس الكليات واألقسام يوم الخميس من كل أسبوع خالل الفصل الدراسي الصيفي.
) أيام في األسبوع (األحد-األربعاء).٤يكون دوام الطلبة خالل الفصل الدراسي الصيفي (

٨ عدد أسابيع الفصل :      أسبوع

حسب تعليمات مجلس العمداء يكون التقويم الجامعي الخاص بكليتي الطب وطب األسنان للسنوات السريرية ولجميع الدرجات من خالل الكلية فقط.


