التقويم الجامعي لطلبة السنوات األولى والثانية والثالثة 2020 /2019
مطابق لتقويم الجامعة

التقويم الجامعي لطلبة الطب السنة الرابعة للعام 2020 /2019
الفصل الدراسي األول

التاريخ
2019/8/25

البيان
بدء الدراسة في الفصل األول 2020 /2019

اليوم

السبت

2019/8/31

األحد  -الخميس

2019/11/14 - 3

رأس السنة الهجرية "عطلة تقدي ًار"

السبت

2019/11/9

طرح الجدول الدراسي للفصل الثاني " 2020 /2019تقدي اًر حسب تقويم الجامعة"

األحد  -الخميس

2019/12/19 - 8

تقديم طلبات تغيير التخصص

األحد  -األثنين

2019/12/16 - 15

االمتحانات النهائية العملية للفصل األول 2020 /2019

األحد

2019/12/15

بدء التسجيل للفصل الدراسي الثاني 2020 /2019

الثالثاء  -الخميس

2019/12/26 - 17

عطلية ما بين الفصلين لطلبة الطب السنة الرابعة

األحد

عيد المولد النبوي الشريف "عطلة تقدي ًار"

التقويم الجامعي لطلبة الطب السنة الرابعة للعام 2020 /2019
الفصل الدراسي الثاني

اليوم

التاريخ
2019/12/25

عيد الميالد المجيد "عطلة"

األحد

2019/12/29

بدء الدراسة في الفصل الثاني  2020 /2019لطلبة الطب السنة الرابعة

األربعاء

2020/1/1

رأس السنة الميالدية (عطلة)

األحد  -الخميس

2020/2/20 - 16

طرح الجدول الدراسي للفصل الصيفي 2020 /2019

األحد

2020/4/5

أحد الشعانين (عطلة للمسيحيين)

االثنين

2020/4/6

عيد الفصح المجيد (عطلة للمسيحيين)

األحد  -االثنين

2020/4/20 - 19

االمتحانات النهائية العملية للفصل الدراسي الثاني 2020 /2019

األحد

2020/4/19

بدء التسجيل للفصل الصيفي 2020 /2019

الثالثاء  -األربعاء

2020/4/22 - 21

عطلة تحضيرية لالمتحانات النهائية

الخميس  -الخميس

2020/5/14 - 4/23

االمتحانات النهائية الكتابية لطلبة الطب السنة الرابعة

الجمعة

2020/5/1

عيد العمال "عطلة"

األربعاء

*

البيان

الفصل الصيفي 2020 /2019

مطابق لتقويم الجامعة للفصل الصيفي .2020 /2019

التقويم الجامعي لطلبة الطب السنة الخامسة للعام 2020 /2019
التاريخ
2019/8/25

البيان
بدء الدراسة في الفصل األول  2020 /2019لطلبة الطب السنة الخامسة

اليوم

السبت

2019/8/31

السبت

2019/11/9

رأس السنة الهجرية (عطلة) (تقدي ًار)

األحد  -الخميس

2019/12/26 - 15

عطلة ما بين الفصلين لطلبة الطب السنة الخامسة

األربعاء

2019/12/25

عيد الميالد المجيد "عطلة"

األحد

2019/12/29

بدء الدراسة في الفصل الثاني  2020 /2019لطلبة الطب السنة الخامسة

األربعاء

2020/1/1

رأس السنة الميالدية "عطلة"

األحد

2020/4/5

أحد الشعانين (عطلة للمسيحيين)

االثنين

2020/4/6

عيد الفصح المجيد (عطلة للمسيحيين)

األحد  -األربعاء

2020/4/22 - 19

عطلة التحضير لالمتحانات النهائية لطلبة الطب السنة الخامسة

الخميس  -الخميس

2020/5/7 - 4/23

االمتحانات النهائية لطلبة الطب السنة الخامسة

الجمعة

2020/5/1

عيد العمال "عطلة"

األحد

ذكرى المولد النبوي الشريف (عطلة) (تقدي ًار)

التقويم الجامعي لطلبة الطب السنة السادسة للعام 2020 /2019

اليوم
األحد  -الخميس

التاريخ
2019/7/25 - 5/26

البيان
بدء الدراسة العام الجامعي  2020/2019لطلبة سنة سادسة

األحد  -الخميس

2019/9/26 - 7/28

بدء الدراسة في الجامعة (الـ  rotationالثاني)

السبت  -األربعاء

2019/8/14 - 10

السبت

2019/8/31

عيد األضحى المبارك (عطلة تقدي ًار)

األحد  -الخميس

2019/11/21 - 9/29

تدوير الطلبة على المستشفيات (الـ  rotationالثالث)

السبت

2019/11/9

األحد

2019/11/24

ذكرى المولد النبوي الشريف (عطلة) (تقدي ًار)

اعداد المراسالت الخاصة بدعم حفل التخريج

األحد  -الخميس

2019/12/5 - 11/24

عطلة ما بين الفصلين

األحد  -الخميس

2020/1/30 - 2019/12/8

تدوير الطلبة على المستشفيات (الـ  rotationالرابع)

األربعاء

2019/12/25

عيد الميالد المجيد "عطلة"

األربعاء

2020/1/1

رأس السنة الميالدية "عطلة"

األحد

2020/2/2

الموعد المقرر العتماد التقويم الجامعي لكلية الطب البشري للعام

األحد  -الخميس

2020/3/26 - 2/2

تدوير الطلبة على المستشفيات (الـ  rotationالخامس)

األحد

2020/3/1

السير في إعداد مراسالت لطلب ممتحنيين خارجيين لالمتحانات

الخميس

2020/4/2

بدء االمتحانات النهائية النظرية

األحد

2020/4/5

أحد الشعانين (عطلة للمسيحيين)

االثنين

2020/4/6

عيد الفصح المجيد (عطلة للمسيحيين)

األحد  -األربعاء

2020/4/29 - 4/26

بدء االمتحانات النهائية الشفوية

األربعاء

2020/4/29

آخر موعد لتنسيب مجلس الكلية بمنح الطلبة درجة الدكتور في الطب

الجمعة

2020/5/1

عيد العمال "عطلة"

األحد

2020/5/3

آخر موعد لتسليم النتائج النهائية للقبول والتسجيل

األربعاء

2020/5/13

قرار مجلس العمداء بمنح الطلبة درجة "دكتور في الطب"

(الـ  rotationاألول) المساق االختياري

رأس السنة الهجرية (عطلة تقدي ًار)

الجامعي 2021 /2020

الشفوية الخاصة بالسنة السادسة

