
 

 

 

 

 

 

 

 

 2020/2021والثالثة سنوات االولى والثانية للالتقويم الجامعي لطلبة 

 مطابق لتقويم الجامعه 
 



  2020/2021التقويم الجامعي لطلبة الطب السنة الرابعة 

 الفصل الدراسي األول 

 

 البيان التاريخ اليوم
 2020/2021بدء الدراسة في الفصل األول  20/9/2020 األحد

"  ععمة  تديراًا " عيد المولد النبوي الشريف  29/10/2020 الخميس
 تديم عمبات  غيير ال خصص   17/12/2020-6الخميس -احد

  تريبابدء ال سجيل لمفصل الدراسي الثاني  15/12/2020 الثالثاء
 "ععمة " عيد الميالد المجيد  25/12/2020 الجمعة
 "ععمة " رأس السنة الميالدية  1/1/2021 الجمعة

 االم حانات النهائية العممية لمفصل االول  11/1/2021-10 ثنيناال األحد
 ععمة ما بين الفصمين لعمبة العب السنة الرابعة 21/1/2021-12/1/2021 الخميس-الثالثاء

 

 2020/2021التقويم الجامعي لطلبة الطب السنة الرابعة للعام 

 الثانيالفصل الدراسي 

 

 2020/2012الفصل الصيفي  

 

  2020/2021مطابق لتقويم الجامعة للفصل الصيفي. 

 

 البيان التاريخ اليوم
  لعمبة العب السنة الرابعة2020/2021بدء الدراسة في الفصل الثاني  24/1/2021 االحد

عيد ميالد جاللة الممك عبداهلل الثاني بن الحسين المعظم  30/1/2021السبت 
 2020/2021عرح الجدول الدراسي لمفصل الصيفي  18/2/2021-14 الخميس –االحد

أحد الشعانين   28/3/2021االحد 

 عيد الفصح المجيد  5/4/2021-4االثنين -االحد
 (ععمة)عيد العمال  1/5/2021 السبت

 عيد الفعر السعيد  تريبا 13/5/2021الخميس  
 2020/2021 الثانياالم حانات النهائية العممية لمفصل  18/5/2021-17 الثالثاء-االثنين
 االم حانات النهائية النظرية 10/6/2021-20/5/2021الخميس -الخميس



 

 

 2020/2021التقويم الجامعي لطلبة الطب السنة الخامسة للعام 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 اليوم التاريخ البيان
  لعمبة العب السنة 2020/2021بدء الدراسة في الفصل األول 

 االحد 20/9/2020 الخامسة

" ععمة  تديراًا " عيد المولد النبوي الشريف   الخميس 29/10/2020
" ععمة " عيد الميالد المجيد   الجمعة 25/12/2020

اخر يوم دوام في الفصل الدراسي االول  الخميس   7/1/2021
 الجمعة 1/1/2021 "ععمة " راس السنة الميالدية 

 الخميس-االحد 21/1/2021-10/1/2021 ععمة ما بين الفصمين لعمبة العب السنة الخامسة
 لعمبة العب السنة 2020/2021بدء الدراسة في الفصل الثاني 

 االحد 24/1/2021 الخامسة

 االحد  28/3/2021 (ععمة لممسيحيين)احد الشعانين 
 االثنين-االحد 5/4/2021-4 (ععمة لممسيحيين)عيد الفصح المجيد 

السبت  1/5/2021 (ععمة)عيد العمال 
اخر يوم دوام في الفصل الدراسي الثاني  االربعاء  12/5/2021

 الخميس 13/5/2021 عيد الفعر السعيد  تريبا
 االربعاء-االحد 19/5/2021-16 ععمة ال حضير لالم حانات النهائية لعمبة العب السنة الخامسة

 الخميس-الخميس 3/6/2021-20/5 االم حانات النهائية لعمبة العب السنة الخامسة



 2020/2021التقويم الجامعي لطلبة الطب السنة السادسة للعام 

 

 

 اليوم التاريخ البيان
  لعمبة سنة سادسة 2020/2021بدء الدراسة العام الجامعي 

 المساق االخ ياري ( االولrotationالـ )
5/7/2020-27/8/2020 

  
 الخميس- االحد 

 الثالثاء-الجمعة 4/8/2020-31/7/2020  (ععمة  تديرا)عيد االضحى المبارك 
 الخميس  20/8/2020  (ععمة  تديراًا )راس السنة الهجرية 
 الخميس- االحد  10/2020/-30/8/202022 ( الثانيrotationالـ )بدء الدراسة في الجامعة 

 الخميس- االحد  17/21/2020-25/10/2020 ( الثالثrotationالـ ) دوير العمبة عمى المس شفيات 
 الخميس 29/10/2020  (ععمة  تديراًا )عيد المولد النبوي الشريف 

 االحد  20/21/2020 اعداد المراسالت الخاصة بدعم حفل ال خرج
 الخميس- االحد  31/12/2020-20/21/2020 ععمة ما بين الفصمين 

 الجمعة 25/12/2020 (ععمة)عيد الميالد المجيد 
 الجمعة 1/1/2021 (ععمة)راس السنة الميالدية 

 الخميس- االحد  25/2/2021-3/1/2021 ( الرابعrotationالـ ) دوير العمبة عمى المس شفيات
 الموعد المترر الع ماد ال تويم الجامعي لكمية العب البشري لمعام الجامعي 

2021/2022 
 االحد 28/2/2021

 الخميس - االحد 4/22/2021-28/2/2021 ( الخامس rotationالـ ) دوير العمبة عمى المس شفيات 
السير في اعداد مراسالت لعمب مم حنين خارجيين لالم حانات الشفوية الخاصة 

 بالسنة السادسة
 االحد  7/3/2021

 األحد 28/3/2021 (ععمة لممسيحيين)احد الشعانين 
 االثنين-االحد  5/4/2021-4 (ععمة لممسيحيين)عيد الفصح المجيد 

الخميس  29/4/2021 بدء االم حانات النهائية النظرية
 السبت   1/5/2021 (ععمة)عيد العمال 

 السبت -الخميس 15/5/2021-13/5/2021 ( ععمة)عيد الفعر السعيد 
  االربعاء –االحد  26/5/2021-23/5/2021 بدء االم حانات النهائية الشفوية 

الخميس  27/5/2021 اخر موعد ل نسيب مجمس الكمية بمنح العمبة درجة الدك ور في العب 

 االحد 30/5/2021  لمتبول وال سجيل آخر موعد ل سميم الن ائج النهائية
االربعاء  2/6/2021 "دك ور في العب " قرار مجمس العمداء بمنح العمبة درجة 



 

 


