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التاریخ

  بدء التدریس للفصل الدراسي
  فترة االنسحاب مع ترصید الرسوم الجامعیة

1437" رمضان 30 أیام "4  عطلة عید الفطر السعید لمدة 
  انتھاء فترة تقدیم طلبات استثناءات التسجیل لطلبة البكالوریوس للفصل الحالي

  الفترة التي یتم خاللھا إجراء االمتحان األول
  الفترة التي یتم خاللھا إجراء االمتحان النصفي

  الفترة التي یتم خاللھا إجراء االمتحان الثاني
  انتھاء اجراء طلب مراجعة عالمة وتعدیل العالمة للفصل الدراسي السابق

  فترة االمتحانات النھائیة النظریة والمحوسبة
  إجازة ما بین الفصلین للطلبة

  بدء فترة اجراء "غیر المكتمل" الكترونیا
  بدء اجراء طلب مراجعة عالمة من قبل الطالب واجراء تعدیل العالمة من قبل المدرس

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

  فترة اإلنسحاب واإلضافة للطلبة واالضافة على الشعب من قبل الكلیات للفصل الدراسي التالي
1437" ذو الحجة 9) أیام  "5  عطلة عید األضحى المبارك لمدة (

  آخر موعد لعقد امتحان اإلكمال لطلبة كلیتي الطب وطب األسنان (للطلبة الذین یحق لھم التقدم
حسب التعلیمات)

اإلجراء / المناسبة

عطلة

 أیام6

مالحظات

4عدد األسابیع الكلي إلجازة عضو ھیئة التدریس خالل العام الدراسي :      أسابیع

 * وفقا للتقویم الھجري

2 عدد أیام الدوام التي تم التعطیل فیھا خالل الفصل        أیام    

26 عدد المحاضرات 

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 (

8عدد أسابیع الفصل :      أسبوع

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


