
م2015/2014التقویم الجامعي للعام الدراسي 

م2014-2015الفصل الدراسي الثاني 

األحد - الخمیس

الجمعة
األحد
األحد

األحد - الخمیس
األحد
األحد

الخمیس

األحد - الخمیس
األحد - الخمیس
األحد - الخمیس

األحد

الخمیس
األحد - الخمیس

السبت
** األحد

** األحد - األثنین
األحد - الخمیس

األحد
السبت
الخمیس
الخمیس
الجمعة
السبت
السبت

األحد - الخمیس
األحد - الخمیس

الخمیس
األثنین
الخمیس

الخمیس - السبت
* الجمعة
الجمعة
الجمعة
الجمعة
الجمعة

السبت - الخمیس
األحد
الجمعة
الجمعة
الجمعة

السبت - األثنین
األثنین
الخمیس
الخمیس

األحد - الخمیس
األثنین - الخمیس

الیوم
م01/25 - 2015/02/05

م2015/01/30
م2015/02/01
م2015/02/01

م02/08 - 2015/02/12
م2015/02/08
م2015/02/08

م2015/02/19

م03/08 - 2015/03/19
م03/15 - 2015/03/26
م03/15 - 2015/04/02

م2015/03/15

م2015/03/26
م03/29 - 2015/04/16

م2015/04/04
م2015/04/05

م04/12 - 2015/04/13
م04/12 - 2015/04/23

م2015/04/19
م2015/04/25
م2015/04/30
م2015/04/30
م2015/05/01
م2015/05/02
م2015/05/02

م05/03 - 2015/05/07
م05/03 - 2015/05/14

م2015/05/07
م2015/05/11
م2015/05/14

م05/14 - 2015/05/30
م2015/05/15
م2015/05/15
م2015/05/15
م2015/05/15
م2015/05/15

م05/16 - 2015/05/21
م2015/05/17
م2015/05/22
م2015/05/22
م2015/05/22

م05/23 - 2015/06/08
م2015/05/25
م2015/05/28
م2015/05/28

م05/31 - 2015/06/04
م06/01 - 2015/06/04

التاریخ
  الفترة التي یتم خاللھا اإلعالن للمرشحین للقبول في برامج الماجستیر، استكمال اجراءات

قبولھم
  عید میالد صاحب الجاللة الملك عبدهللا الثاني المعظم

  بدایة امتحانات مستوى اللغة اإلنجلیزیة والحاسوب للطلبة المستجدین
  بدء دوام السادة أعضاء ھیئة التدریس

  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

  آخر موعد إلجراء امتحانات "غیر المكتمل"  للطلبة الحاصلین علیھا في الفصل الدراسي
األول

  الفترة التي یتم خاللھا إجراء االمتحان األول
  الفترة التي یعقد خاللھا االمتحان النصفي لمساقات ماجستیر طب األسنان

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

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

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

  أحد الشعانین
  عید الفصح (یومان)

  الفترة التي یتم خاللھا إجراء االمتحان الثاني
  موعد نشر الجدول الدراسي للفصل الدراسي التالي على الویب

  آخر موعد إلعالن نتائج األعمال الفصلیة لمساقات ماجستیر طب األسنان
  آخر موعد لمناقشة الرسائل الجامعیة لطلبة ماجستیر طب األسنان

  آخر موعد لالنسحاب لطلبة االختصاص العالي في الطب
  عید العمال العالمي

  انتھاء فترة االنسحاب/تأجیل الدراسة لطلبة ماجستیر طب األسنان
  آخر موعد إلدخال واعتماد عالمات االمتحان النصفي

  فترة اإلمتحانات النھائیة لمساقات ماجستیر طب األسنان
  فترة عقد االمتحان النھائي الشامل لطلبة السنتین الرابعة و الخامسة لبكالوریوس طب

األسنان
  انتھاء فترة تمدید الدراسة لطلبة ماجستیر طب األسنان

  آخر موعد العتماد عالمات مساقات ماجستیر طب األسنان من عمید الكلیة
  آخر موعد لالنسحاب لطلبة االختصاص العالي في طب األسنان
  فترة االمتحانات النھائیة لبرنامج االختصاص العالي في الطب

1436" رجب 27  ذكرى اإلسراء والمعراج الشریفین "
  انتھاء فترة اإلنسحاب من المساقات العملیة (دون ترصید الرسوم الجامعیة)

  إنتھاء فترة تأجیل الدراسة (لطلبة البكالوریوس)
  آخر موعد إلدخال واعتماد عالمات االمتحان الثاني

  آخر موعد إلدخال واعتماد حالة محروم بسبب الغیاب للمساقات العملیة
  فترة اإلمتحانات النھائیة العملیة

  بدء التدریس للفصل الدراسي التالي لماجستیر طب األسنان
  انتھاء فترة االنسحاب/تأجیل الدراسة لطلبة الماجستیر عدا طب األسنان

  انتھاء فترة اإلنسحاب من المساقات النظریة (دون ترصید الرسوم الجامعیة)
  آخر موعد إلدخال واعتماد حالة محروم بسبب الغیاب للمساقات النظریة

  فترة االمتحانات النھائیة النظریة والمحوسبة
  عید االستقالل

  آخر موعد لمناقشة الرسائل الجامعیة وإجراء امتحان الشامل
  آخر موعد إلجراء امتحانات "غیر المكتمل" لطلبة ماجستیر طب األسنان الحاصلین علیھا في

الفصل الدراسي السابق
  فترة االمتحانات النھائیة لبرنامج االختصاص العالي في طب األسنان

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

اإلجراء / المناسبة

عطلة للطلبة والموظفین المسیحیین

عطلة للطلبة والموظفین المسیحیین

عطلة

 یوم14

عطلة

مالحظات



م2015/2014التقویم الجامعي للعام الدراسي 

م2014-2015الفصل الدراسي الثاني 

 عدد المحاضرات أیام (إثنین، أربعاء) 

األحد
األثنین
الثالثاء

الثالثاء - الثالثاء
الثالثاء - الخمیس

األربعاء
الخمیس

الخمیس

األحد
األثنین - الثالثاء
* األربعاء
الخمیس
الخمیس
األحد
األحد
األحد

األثنین - الخمیس
األثنین

الیوم

م2015/06/07
م2015/06/08
م2015/06/09

م06/09 - 2015/06/16
م06/09 - 2015/06/25

م2015/06/10
م2015/06/11

م2015/06/11

م2015/06/14
م06/15 - 2015/06/16

م2015/06/17
م2015/06/18
م2015/06/18
م2015/06/21
م2015/06/21
م2015/06/21

م06/22 - 2015/06/25
م2015/06/29

التاریخ

التالي
  بدء تقدیم طلبات االلتحاق ببرامج الماجستیر للعام الجامعي القادم
  انتھاء فترة تمدید الدراسة لطلبة الماجستیر عدا طب األسنان

  ذكرى الجلوس الملكي
  أسبوع التخریج

  إجازة ما بین الفصلین للطلبة
  یوم الجیش وذكرى الثورة العربیة الكبرى

   آخر موعد لتسلیم النتائج إلى األقسام والكلیات واعتماد العالمات الكترونیا من المدرسین
واألقسام

    آخر موعد العتماد العالمات من عمداء الكلیات وترحیلھا الكترونیا إلى وحدة القبول
والتسجیل

     نشر عالمات الطلبة وحساب معدالتھم
  موعد تقدیم طلبات تغییر التخصص

1436"  بدایة شھر رمضان المبارك 
  موعد االعالن للطلبة عن نتائج طلبات تغییر التخصص وبدء استكمال اجراءاتھم

  آخر موعد لإلرشاد األكادیمي للتسجیل للفصل الدراسي التالي
  بدء فترة اجراء امتحانات "غیر المكتمل"

  بدء إجراءات التسجیل للفصل الدراسي التالي
  بدء إجازة أعضاء ھیئة التدریس

  موعد االنسحاب واإلضافة للفصل الدراسي التالي
  آخر موعد الستئناف عالمة االمتحان النھائي لمساق ما

اإلجراء / المناسبة

تعدیل الدوام

 أسبوع1

مالحظات

 * وفقا للتقویم الھجري

45 عدد المحاضرات أیام (أحد، ثالثاء، خمیس)  عدد أیام الدوام التي تم التعطیل فیھا خالل الفصل        أیام     030

 ** على الحساب الشرقي



م2015/2014التقویم الجامعي للعام الدراسي 

م2014-2015الفصل الدراسي الصیفي 

األحد
األحد
األحد

األحد - الخمیس
الثالثاء
الثالثاء
الخمیس

األحد

األحد - األربعاء
األحد - الخمیس
األحد - الخمیس
* الخمیس - األحد
األثنین - الخمیس

السبت

األحد
األحد - الخمیس
األحد - الخمیس

الجمعة
الجمعة
الجمعة
الجمعة

السبت - الثالثاء
األحد
الخمیس
السبت

األحد - الخمیس

األربعاء - الخمیس
الخمیس
السبت
األحد

األحد

األحد - الخمیس
األثنین
الثالثاء
األربعاء
الخمیس

الخمیس - الخمیس
األثنین
األثنین
الخمیس

األثنین

الیوم

م2015/06/28
م2015/06/28
م2015/06/28

م06/28 - 2015/07/02
م2015/06/30
م2015/07/07
م2015/07/09

م2015/07/12

م07/12 - 2015/07/15
م07/12 - 2015/07/23
م07/12 - 2015/07/30
م07/16 - 2015/07/19
م07/20 - 2015/07/23

م2015/07/25

م2015/07/26
م08/02 - 2015/08/06
م08/02 - 2015/08/13

م2015/08/07
م2015/08/07
م2015/08/07
م2015/08/14

م08/15 - 2015/08/25
م2015/08/16
م2015/08/20
م2015/08/22

م08/23 - 2015/09/10

م08/26 - 2015/09/10
م2015/08/27
م2015/08/29
م2015/08/30

م2015/08/30

م08/30 - 2015/09/03
م2015/08/31
م2015/09/01
م2015/09/02
م2015/09/03

م09/03 - 2015/09/10
م2015/09/07
م2015/09/07
م2015/09/10

م2015/09/14

التاریخ

  بدء دوام السادة أعضاء ھیئة التدریس
  بدء التدریس للفصل الدراسي

  بدء استیفاء الغرامة المالیة من الطلبة غیر المسددین والمتأخرین عن التسجیل الراغبین
بالتسجیل

  فترة االنسحاب مع ترصید الرسوم الجامعیة
  انتھاء فترة تأجیل الدراسة للعام الجامعي القادم لطلبة برنامج االختصاص العالي

  آخر موعد إلجراء امتحانات "غیر المكتمل" لبرنامج االختصاص العالي
  آخر موعد إلجراء امتحانات "غیر المكتمل" للطلبة الحاصلین علیھا في الفصل الدراسي

الثاني والمسجلین للفصل الدراسي الصیفي
  موعد نسخ الفصل النظیر، (احصائیة عدد الطلبة المتوقع تسجیلھم في المساق)، بناء

االحصائیات الخاصة بالجدول الدراسي على الموقع االلكتروني للجامعة
  الفترة التي یتم خاللھا إجراء االمتحان األول

  الفترة التي یتم خاللھا اجراء االمتحان النصفي لمساقات ماجستیر طب األسنان
  الفترة التي یتم خاللھا إدخال مواد الجدول الدراسي للفصل الدراسي التالي من قبل األقسام

1436" رمضان 30 أیام "4  عطلة عید الفطر السعید لمدة 
  الفترة التي یتم خاللھا إجراء االمتحان النصفي

  آخر موعد إلدخال واعتماد عالمات االمتحان األول

  انتھاء فترة تقدیم طلبات االلتحاق ببرامج الماجستیر للعام الجامعي القادم
  الفترة التي یتم خاللھا إجراء االمتحان الثاني

  فترة دراسة طلبات االلتحاق ببرامج الماجستیر للفصل الدراسي التالي من قبل األقسام
والكلیات

  آخر موعد إلدخال واعتماد عالمات االمتحان النصفي
  آخر موعد إلدخال واعتماد عالمات االمتحان الثاني

  آخر موعد إلدخال واعتماد حالة محروم بسبب الغیاب
  إنتھاء فترة االنسحاب (دون ترصید الرسوم الجامعیة)

  فترة االمتحانات النھائیة النظریة والمحوسبة
  موعد نشر الجدول الدراسي للفصل الدراسي التالي على الویب
  آخر موعد لمناقشة الرسائل الجامعیة وإجراء امتحان الشامل

  آخر موعد إلعالن نتائج األعمال الفصلیة لمساقات ماجستیر طب األسنان
  الفترة التي یتم خاللھا اإلعالن للمرشحین للقبول في برامج الماجستیر، استكمال اجراءات

قبولھم
  إجازة ما بین الفصلین للطلبة

  آخر موعد لمناقشة الرسائل الجامعیة لطلبة ماجستیر طب األسنان
  انتھاء فترة االنسحاب/تأجیل الدراسة لطلبة ماجستیر طب األسنان

   آخر موعد لتسلیم النتائج إلى األقسام والكلیات واعتماد العالمات الكترونیا من المدرسین
واألقسام

    آخر موعد العتماد العالمات من عمداء الكلیات وترحیلھا الكترونیا إلى وحدة القبول
والتسجیل

  فترة اإلمتحانات النھائیة لمساقات ماجستیر طب األسنان
     نشر عالمات الطلبة وحساب معدالتھم

  آخر موعد لإلرشاد األكادیمي للتسجیل للفصل الدراسي التالي
  بدء إجراءات التسجیل للفصل الدراسي التالي

  انتھاء فترة تمدید الدراسة لطلبة ماجستیر طب األسنان
  فترة اإلنسحاب واإلضافة للفصل الدراسي التالي

  بدء فترة اجراء امتحانات "غیر المكتمل"
  آخر موعد العتماد عالمات مساقات ماجستیر طب األسنان من عمید الكلیة

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

  آخر موعد الستئناف عالمة االمتحان النھائي لمساق ما

اإلجراء / المناسبة

عطلة

 أیام10

مالحظات

 * وفقا للتقویم الھجري

2 عدد أیام الدوام التي تم التعطیل فیھا خالل الفصل        أیام    

33 عدد المحاضرات 


