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 2019/2020( 20) 1قرار  رقم 

 التقويم األكاديمي المعدل وعقد دورتين صيفيتين

 

 

، التعديالت 15/04/2020والمنعقدة بتاريخ  2019/2020( 20أقر مجلس الجامعة في جلسته رقم )

)مرفق(، وقرر بشكل استثنائي عقد دورتين  2019/2020التقويم األكاديمي للعام األكاديمي على 

صيفيتين لهذا العام مدة كل منهما خمسة أسابيع دراسية تدرسان بنمط التعليم اإللكتروني، بحيث 

ثانية تقتصر المساقات المطروحة في الدورتين على المساقات النظرية، ويمكن االستفادة من الدورة ال

في استكمال المساقات العملية إذا سنحت الظروف بالعودة للحرم الجامعي. كما قرر  المجلس أن 

ساعات  7يكون عدد المساقات التي يستطيع طالب البكالوريوس التسجيل لها في كل دورة مساقين أو 

الدورة  ساعات معتمدة في 6معتمدة كحد أعلى، وباستطاعة طالب الماجستير التسجيل بحد أقصى 

 ساعات معتمدة في الدورتين. 9الواحدة، وبما ال يزيد عن 

 

 

 

 

 

 نسخة/ أعضاء مجلس الجامعة -

  مرفق/ -



  

 (المعدل) 2019 /2020التقويم األكاديمي للعام الدراسي 

 2019آب 

بدء فترة تعديل التسجيل )الحذف واإلضافة(  22 الخميس
 2020/2019والتسجيل المتأخر للفصل االول 

بدء دوام أعضاء الهيئة األكاديمية للفصل األول  26 االثنين
2020/2019 

  الهجريةعطلة بمناسبة رأس السنة  31 السبت

 2019أيلول 

بدء التدريس للفصل األول من العام الدراسي  2 االثنين
2020/2019 

 9 االثنين
انتهاء فترة تعديل التسجيل والتسجيل المتأخر 

 2020/2019للفصل األول 

 11 االربعاء
من مساقات الفصل ” W“بدء فترة االنسحاب بعالمة 

 2020/2019األول 

 2019تشرين األول 

 عطلة قطف الزيتون 19 السبت

 **14:00إمتحانات من الساعة  22 الثالثاء

 **14:00إمتحانات من الساعة  28 األثنين

 2019تشرين الثاني 

 **14:00إمتحانات من الساعة  7 الخميس

  عطلة بمناسبة المولد النبوي الشريف 9 السبت

 **14:00إمتحانات من الساعة  13 االربعاء

 عطلة بمناسبة إعالن االستقالل 15 الجمعة

 **14:00إمتحانات من الساعة  18 االثنين

 2019كانون األول 

 برنامج تدريس يوم األثنين 5 الخميس

بدء عطلة عيد الميالد المجيد )حسب التقويم  24 الثالثاء
 صباحا( 8:00الغربي( وعطلة الشتاء )

 2020كانون الثاني 

 مساًء( 5:00الميالد المجيد وعطلة الشتاء)انتهاء عطلة عيد  1 االربعاء

 عطلة بمناسبة عيد الميالد المجيد )حسب التقويم الشرقي( 7 الثالثاء

 16 الخميس 

 2019/2020*آخر يوم تدريس للفصل األول  

من مساقات الفصل األول    W*آخر موعد لإلنسحاب بعالمة 
2019/2020 

 2019/2020للفصل األول بدء فترة االمتحانات النهائية  18 السبت

بدء فترة تعديل التسجيل )الحذف واإلضافة( والتسجيل المتأخر للفصل  20 االثنين
 2020/2019الثاني 



  

  .                                                                                                            2020شباط 

 2019/2020االمتحانات النهائية للفصل األول انتهاء فترة  2 األحد

 2019/2020آخر موعد لتسليم العالمات النهائية للفصل األول  5 األربعاء

 2020/2019بدء التدريس للفصل الثاني  6 الخميس

 2019/2020انتهاء فترة تعديل التسجيل للفصل الثاني  11 الثالثاء

 2019/2020( للفصل األول Iمكتمل )آخر موعد الستكمال عالمة غير  13 الخميس

 15 السبت
من مساقات الفصل الثاني  "Wبدء فترة االنسحاب بعالمة "

2019/2020 

 2020آذار 

   عطلة بمناسبة ذكرى اإلسراء والمعراج 22 االحد

   

 2020نيسان 

 صباحاً( 8:00بدء عطلة عيد الفصح المجيد ) 18 السبت

 مساًء( 5:00الفصح المجيد )انتهاء عطلة عيد  20 األثنين

 2020 أيار

 عطلة بمناسبة عيد العمال 1 الجمعة

 2020/2019 والثانية األولى تينالصيفي رتينبدء فترة التسجيل للدو  18 اإلثنين

 21 خميسال

 

 2019/2020*آخر يوم تدريس للفصل الثاني 
 /2019من مساقات الفصل الثاني   "W*آخر موعد لالنسحاب بعالمة "

2020  

 

 )متوقع( صباحاً( 8:00بدء عطلة عيد الفطر ) 23 السبت

 )متوقع( مساًء( 5:00انتهاء عطلة عيد الفطر ) 26 الثالثاء

 2019/2020آخر موعد لتسليم عالمات الفصل الثاني 30 السبت

 

 2020حزيران 

 2 الثالثاء

لفصل الثاني ا لمساقات (EIآخر موعد الستكمال عالمة غير مكتمل )*

 قبل الدورة الصيفية أألولى.  2020/2019
 2019/2020بدء العطلة الصيفية ألعضاء الهيئة األكاديمية للعام *

   

 2019/2020 األولى بدء التدريس للدورة الصيفية 3 االربعاء 

 2019/2020 األولى نتهاء فترة التسجيل للدورة الصيفية*إ 6 السبت

   

 األولى من مساقات الدورة الصيفية” W“بعالمة بدء فترة االنسحاب  8  إلثنينا

2020/2019 



  

 I*حفل التخرج  19 الجمعة

 )متوقع(         II*حفل التخرج  20 السبت

 III*حفل التخرج  21 األحد

   

   

 2020تموز 

 7 الثالثاء

 2020/2019نتهاء التدريس للدورة الصيفية األولى إ* 

من مساقات الدورة الصيفية األولى ” W“* آخر موعد لالنسحاب بعالمة 
2019/2020 

   

  2019/2020 األولى دء فترة االمتحانات النهائية للدورة الصيفيةب   *  9 خميسال

 2019/2020 األولى للدورة الصيفية االمتحانات نتهاء إ  13 اإلثنين

 2019/2020 األولى آخر موعد لتسليم العالمات النهائية للدورة الصيفية    15 األربعاء

   

 2019/2020 الثانية بدء التدريس للدورة الصيفية 20 ثنيناإل

   

 21 الثالثاء
 للدورة الصيفية األولىآخر موعد الستكمال عالمة غير مكتمل 

2019/2020 

 2019/2020نتهاء فترة التسجيل للدورة الصيفية الثانية إ 23 لخميسا

   

 25  سبتال
 ثانيةمن مساقات الدورة الصيفية ال” W“االنسحاب بعالمة بدء فترة 

2019/2020 

 )متوقع( صباحاً( 8:00بدء عطلة عيد األضحى المبارك ) 30 الخميس

 2020آب 

 )متوقع( مساًء( 5:00نتهاء عطلة عيد األضحى المبارك )إ 4 الثالثاء

 5 األربعاء  

 
  0202/2021بدء دوام أعضاء الهيئة األكاديمية للفصل األول 

 النتظام)في حال العودة  2019/2020 الثانيستكمال مساقات الفصل ا
 (  في الحرم الجامعي لدواما

 

 *تدريس برنامج يوم خميس 19 األربعاء

  )متوقع( عطلة بمناسبة رأس السنة الهجرية 20 الخميس

 27 خميسال

 

 2019/2020 الثانية التدريس للدورة الصيفيةهاء * إنت
من مساقات الدورة الصيفية الثانية ” W“* آخر موعد لالنسحاب بعالمة 

2020/2019 
 



  

 2020/2019* بدء فترة االمتحانات النهائية للدورة الصيفية الثانية  29 السبت

 2021/2020* بدء فترة تعديل التسجيل والتسجيل المتأخر للفصل االول 

 2020أيلول 

   

 2019/2020 الثانية للدورة الصيفية االمتحانات انتهاء  1 الثالثاء 

 2020/2019آخر موعد لتسليم العالمات النهائية للدورة الصيفية الثانية  3 لخميسا

   

 2020/2021بدء التدريس للفصل األول  8 ثالثاءال

( للدورة الصيفية الثانية Iآخر موعد الستكمال عالمة غير مكتمل ) 9 األربعاء

2020/2019 

 2021/2020فترة تعديل التسجيل والتسجيل المتأخر للفصل االول  إنتهاء 12 السبت

   

  



  

 

 أيام التدريس

 2019/2020عدد أيام التدريس للفصل األول من العام الدراسي 

 المجموع الخميس األربعاء الثالثاء االثنين السبت

14 *17 16* 16* 16* 79 

      

 

 2019/2020عدد أيام التدريس للفصل الثاني من العام الدراسي 

 المجموع الخميس األربعاء الثالثاء االثنين السبت

15 15* 15 15 15* 75 

 االثنينبرنامج تدريس يوم  الخميس 23/4 يوم  *

 

 

 2019/2020من العام الدراسي  تينالصيفي تينعدد أيام التدريس للدور

 المجموع الخميس األربعاء الثالثاء االثنين السبت 

 25 5 5 5 5 5 األولى

 24 *5 *5 5 5 4 الثانية

 

 تدريس برنامج يوم خميس 2020-8-19يوم االربعاء : *

 

 


