
 للمراحل الدراسية كافة ۰۲۰۲/۰۲۰۲التقويم الجامعي للسنة الدراسية 

 الفصل الدراسي األول •

 0202/3/21الى الخميس  0202/20/6االحد  -

 امتحانات الفصل االول / امتحانات نصف السنة •

 0202/4/3الى السبت  0202/3/00االثنين  -

 العطلة الربيعية •

 0202/4/22الى السبت  0202/3/4االحد  -

 الفصل الدراسي الثاني •

 0202/7/00الى الخميس  0202/4/22االحد -

 امتحانات الفصل الثاني / امتحانات نهاية السنة •

 0202/1/9الى االثنين  0202/7/02االحد  -

 العطلة الصيفية / التدريب الصيفي •

 0202/9/9الى الخميس  0202/1/22الثالثاء  -

 امتحانات الدور الثاني •

 0202/9/03الى الخميس  0202/9/20االحد  -

 :مع مراعاة اآلتي

 لمجالس األقسام الفروع التوصية بالتقديم أو التأخير لفترة اسبوع ضمن المواعيد أعاله وبمصادقة مجلس الكلية المعهد -1

 .(ورونااستمرار العمل بالتعليم االلكتروني لجميع التخصصات االنسانية لحين زوال األعذار )جائحة ك -۰

يكون التعليم مدمجا )الكترونية و تقليدية للتخصصات )المجموعة الطبية والصحية والهندسية والعلوم وأي كلية او  -3
معهد لديهم جانب عملي (. وتخول مجالس األقسام الفروع وبمصادقة مجلس الكلية المعهد تحديد مدى الحاجة لتواجد 

ع يوم او يومين في االسبوع فقط و على شكل مجموعات صغيرة مع اتخاذ الطلبة للدوام في األقسام المعنية وبواق
االجراءات الوقائية الصحية )لبس الكمامات والكفوف والتعفير لالماكن باستمرار( مع األخذ بنظر االعتبار نسبة الدوام 

 النافذة بالنسبة للهيئات التدريسية والمالكات الوظيفية

أعاله الدروس النظرية الكترونية لحين زوال األعذار ( ۳صات المذكورة في الفقرة )يكون تأدية الطلبة ضمن التخص -4
 .)جائحة كورونا(، ويكون تأدية الدروس العملية أو التطبيقية أو السريرية في الجامعة القريبة التابعة المحافظة سكناه

ية للطالب إلى الجامعة في محافظة سكن يتم ارسال کتاب رسمي عن طريق المراسالت االلكترونية من الجامعة األصل -5

الطالب التي يؤدي فيها الجانب العملي أو التطبيقي أو السريري بعد تقديم الطالب طلبة بذلك يتم استالمه الكترونية اعتبارا 
 ية، كما ويتم استالم درجات الطالب بنفس اآللية االلكترونية مع مراعاة الضوابط االمتحان ۲۱/  ۲۲/ ۰۲۰۲من تاريخ 

يؤدي الطلبة التدريب الصيفي في مناطق سكناهم عملية في القطاع العام أو الخاص وكل حسب اختصاصه كلما كان  -6

ذلك ممكنا مع مراعاة نسبة الدوام في الدوائر المختلفة وقرارات خلية األزمة، وفي حال تعذر ذلك يكون التدريب الصيفي 
ات التي يتدرب بها الطلبة ضمن مجال اختصاصه. وتكون المخاطبات الكترونية من خالل تقديم مشاريع الى المؤسس

 .الكترونية بين جامعته األصلية والمؤسسات في محل سكناه

تخول مجالس األقسام الفروع والكليات المعاهد والجامعات الصالحيات كافة التي تسهل تنفيذ الضوابط ضمن برنامج  -۷

 استقاللية الجامعة
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