
                   

                    

 
    

 م.2023/2024أعضاء هيئة التدريس بالجامعة للعام األكاديمي  جميع عودة هـ   1445  صفر 14 م 2023أغسطس   30 األربعاء

 ية الطب والعلوم الطبية.لاالمتحان الكتابي والمقابالت الشخصية للقبول في ك هـ  1445 صفر   15 – 10 م 2023  أغسطس  31 – 26 الخميس –السبت 

 .(2022/2023) والثالثة والرابعة لطلبة كلية الطب  امتحان اإلعادة للسنة الثانية هـ  1445 صفر   15 – 11 م 2023أغسطس   31 – 27 الخميس    –األحد 

 

 األحد 

 

 م2023 سبتمبر 3

 

 هـ 1445 صفر 18
 (. إلى سادسة يةمن سنة ثانالتسجيل وبدء الدراسة لجميع طلبة المرحلة الطبية ) -

 تسجيل )الرسالة /األطروحة( للطلبة المقيدين في الدراسات العليا.  -

 

 األحد 

 

 م  2023سبتمبر   10

 

 هـ   1445  صفر  25
 التهيئة والتسجيل وبدء الدراسة لطلبة السنة األولى طب والسنة التحضيرية. -

 .(دسة سنة ثانية الى سا )منلجميع طلبة المرحلة الطبية  إليقاف القيد  آخر يوم -

 )المستجدين(. طلبة الدراسات العليالالدراسة  وبدءالتهيئة والتسجيل  هـ 1445صفر   28 م 2023سبتمبر   13 األربعاء 

 الدراسات العليا.ضافة وحذف المقررات الدراسية لطلبة اإل إليقاف القيد، آخر يوم هـ  1445ربيع األول  9 م  2023  سبتمبر 24 األحد 

 عطلة المولد النبوي الشريف ** هـ 1445ربيع األول    12  م 2023  سبتمبر  27  االربعاء 

 .الدراسات العليا الدراسية لطلبةآخر يوم لالنسحاب من المقررات  هـ 1445  الثاني ربيع 7 م 2023أكتوبر   22 األحد 

 (. .M. D) طب الي فور اإلمتحان النهائي لدرجة دكت هـ 1445جمادى األولى   23 – 12 م 2023ديسمبر  7 – نوفمبر 26 الخميس -االحد 

 عطلة العيد الوطنى لمملكة البحرين. هـ  1445اآلخره   جمادى 4  – 3 م 2023ديسمبر   17 – 16 األحد  -السبت 

 .الميالدية السنةعطلة رأس  هـ 1445اآلخره   جمادى 19 م 2024يناير    1 االثنين 

 

 الخميس  - الخميس

 

 م 2024يناير   11  – 4

 

 هـ 1445جمادى االخرة  29 – 22
 لطلبة السنة األولى والسنة التحضيرية. للفصل الدراسي االول النهائية ات انحاالمت -

 لطلبة الدراسات العليا. للفصل الدراسي االول االمتحانات النهائية -

 .ات العلياالدراسوطلبة لطلبة السنة األولى طب والسنة التحضيرية عطلة ما بين الفصلين  هـ 1445  رجب  6 – 2 م 2024يناير    18 – 14 الخميس  - األحد 
   

 

 

 

 

 

 األحد 

 

 م 2024يناير   21

 

 هـ1445رجب  9 
 لطلبة السنة األولى طب والسنة التحضيرية.التسجيل وبدء الدراسة  -

 لطلبة الدراسات العليا.التسجيل وبدء الدراسة  -

 .الدراسات العليابة ية لطلات الدراسضافة وحذف المقرراإل إليقاف القيد، آخر يوم هـ1445 رجب  23  م2024فبراير  4   األحد 

 الدراسات العليا.آخر يوم لالنسحاب من المقررات الدراسيه لطلبة  هـ1445 شعبان 15  م2024 فبراير 25  األحد 

 عطلة عيد الفطر المبارك**. هـ 1445شوال  3  – 1  م 2024ابريل   12  – 10  الجمعة – األربعاء

  العمال. يومة عطل هـ1445شوال  22  م2024مايو  1  األربعاء

 

 الخميس – الخميس

 

 م 2024  مايو  23 – 16

 

 هـ 1445 ذوالعقدة  15 – 8
 لطلبة السنة األولى والسنة التحضيرية. للفصل الدراسي الثاني االمتحانات النهائية -

 لطلبة الدراسات العليا. للفصل الدراسي الثاني االمتحانات النهائية -

 (. .M. D) االمتحان النهائي لدرجة دكتور في الطب  هـ 1445والعقده ذ  22 – 12 م 2024يو  ما  30 – 20 الخميس  -االثنين 

 امتحان اإلعادة لطلبة السنة األولى طب. هـ 1445ذوالحجة  7 – 3 م 2024يونيو   13 – 9 الخميس  -األحد 

 *.مبارك*يد األضحى الالوقوف بعرفة وعطلة ع هـ1445ذوالحجة   13  – 9  م 2024 يونيو   18  – 15  الثالثاء - السبت

 بداية االجازة الصيفية ألعضاء هيئة التدريس. هـ 1445ذوالحجة  24 م 2024  يونيو 30 حداأل

 .(2023/2024) امتحان اإلعادة للسنة الثانية والثالثة والرابعة لطلبة كلية الطب  هـ 1446 صفر   25 – 21 م 2024طس سغأ  29  – 25  الخميس  –االحد 

 االمتحان الكتابي والمقابالت الشخصية للقبول في كلية الطب والعلوم الطبية. هـ 1446 األول ربيع 1 –صفر  27 م 2024سبتمبر 4 - أغسطس 31  الخميس -السبت 

 .م2024/2025عودة جميع أعضاء هيئة التدريس بالجامعة للعام األكاديمي   هـ 1446صفر   28 م 2024  سبتمبر  1  حداأل 
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