
   1جدول رقم 

 المرحلة االولى )) نظام المقررات ((
 

حظاتالمال  نة الدراسيةتفاصيل مواعيد الس التاريخ المدة المحددة 

سبوعأ 15   
2019/   10/  1يبدأ يوم االحد   

2020/   1/  9وينتهي يوم الخميس    
 الفصل الدراسي بدء وانتهاء مواعيد

سابيعأثالثة    
2201/   1/   12يبدأ يوم االحد   

2020/   2/  2  االحدوينتهي يوم   
مواعيدد بددء وانتهداء االمتحداندات النهدا يدة  

 صل الدراسي الخريفيللف

سبوعانأ   
2020/   2/  3 االثنينيبدأ يوم   

2020/  2/  17  االثنينوينتهي يوم   
 عطلة الربيعيةالمواعيد بدء وانتهاء 

سبوعأ 15   
2020/   2/  18 الثالثاء يبدأ يوم   

2020/   6/  4وينتهي يوم الخميس    
مواعيدد بددء وانتهداء الفصدددددل الددراسدددددي 

 الربيعي 

م تدداخلهدا مع مراعدا  عدد
ة تددحددداندددات طددلددبددد امدد 

 االعدادية
2020/  6/  7يبدأ يوم االحد  __________   

للفصدددددل ت النهدا يدة موعدد بددء االمتحداندا
 الدراسي الربيعي

أسبوع 8   
2020/  7/  1 اء األربعيبدأ يوم   

2020/   8/  31وينتهي يوم الخميس    
ء وانتهاء الفصل الدراسي الصيفي موعد بد

 ) االختياري (

تدتدرم مدروندددة بددددندهدددا 
ل امدعدددات ادي حدددالدلدجددد 

تدداخلدت مع امتحداندات  
طلبدة االعدداديدة على ان 

ل بدددء تعلن النتددا ق قبدد 
 السنة الدراسية الجديد 

2020/  9/  1 الثالثاء يبدأ يوم  __________   
متحداندات الفصدددددل الددراسددددي موعدد بددء ا

 ( الصيفي ) االختياري

 

 

 حاجة الى ذلم تم تعويض النقص اي الفصل الدراسي الخريفي باالستفاد  من العطلة الربيعية وايام السبت وإذا دعت الي -

 



 

2جدول رقم   

(( مراحل اوق األولى لل))    

 

حظاتالمال  نة الدراسيةتفاصيل مواعيد الس التاريخ المدة المحددة 

سبوعأ 15   
2019/   10/  1يبدأ يوم االحد   

2020/   1/  9وينتهي يوم الخميس    
 الفصل الدراسي بدء وانتهاء مواعيد

سابيعأثالثة    
2201/   1/   12يبدأ يوم االحد   

2020/   2/  2  االحدوينتهي يوم   

تهاء :مواعيد بدء وان  
صف السنوية للكليات االمتحانات الن -

 والمعاهد التي تتبع النظام السنوي 
تحانات النها ية للفصل الدراسي االول  االم -

 يات والمعاهد التي تتبع النظام الفصلي  للكل

سبوعانأ   
2020/   2/  3 االثنينيبدأ يوم   

2020/  2/  17  االثنينوينتهي يوم   
 عطلة الربيعيةالمواعيد بدء وانتهاء 

سبوعأ 15   
2020/   2/  18 الثالثاء يبدأ يوم   

2020/   6/  4وينتهي يوم الخميس    
  الثانيمواعيد بدء وانتهاء الفصل الدراسي 

م مدددراعدددا  عدددد 
تدددداخدددلدددهدددا مدددع 

ة تحددانددات طلبدد ام
 االعدادية

2020/  6/  7يبدأ يوم االحد  __________   

 موعد البدء : 
والمعاهد االول للكليات  دور  االمتحانات النها ية لل -

 التي تتبع النظام السنوي
اندات النهدا يدة للفصدددددل الددراسدددددي الثداني االمتحد  -

 صلي اهد التي تتبع النظام الفللكليات والمع

2020/  7/  1 اء األربعيبدأ يوم  شهران   دء العطلة الصيفية موعد ب 

  
2020/  7/  1 اء األربعيبدأ يوم   

/   8/  31وينتهي يوم الخميس  

2020  

مواعد التددري  الصددددديفي لطلبدة الكليدات والمعداهد  
لة به وحسدد  المدد المتعمد  اي التعليمات المشددمو

 الخاصة بالتدري  الصيفي

تترم مروندة بددنهدا 
ل امعدات اي حدا للجد 

تدددداخدددلدددت مدددع 
امتحددانددات طلبددة 
االعدداديدة على ان 

ل تعلن النتددا ق قبدد 
بدء السنة الدراسية 

 الجديد 

2020/  9/  1 الثالثاء يبدأ يوم  __________   موعد بدء امتحانات الدور الثاني 

 


