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.م2021/2022أعضاء هيئة التدريس بالجامعة للعام األكاديمي جميععودة م2021أغسطس 29األحد

.امتحان اإلعادة للسنة الثانية والثالثة والرابعة لطلبة كلية الطبم2021أغسطس 26–22الخميس  –األحد 

سبتمبر 1-أغسطس28ءاألربعا–السبت 

م2021

.يةاالمتحان الكتابي والمقابالت الشخصية للقبول في كلية الطب والعلوم الطب

(.سادسةمن سنة ثانية إلى)التسجيل وبدء الدراسة لجميع طلبة المرحلة الطبية -م2021أغسطس 29األحد

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

.(من سنة ثانية الى سادسة)آخر يوم إليقاف القيد لجميع طلبة المرحلة الطبية م 2021سبتمبر 12األحد

.التهيئة والتسجيل وبدء الدراسة لطلبة السنة األولى طب والسنة التحضيريةم2021سبتمبر 19األحد

(.المستجدين)التهيئة والتسجيل وبدء الدراسة لطلبة الدراسات العليا 

.اآخر يوم إليقاف القيد، اإلضافة وحذف المقررات الدراسية لطلبة الدراسات العليم 2021أكتوبر 3األحد

**عطلة المولد النبوي الشريف م2021اكتوبر 18االثنين

.آخر يوم لالنسحاب من المقررات الدراسية لطلبة الدراسات العليام2021أكتوبر 31األحد

(..M. D)النهائي لدرجة دكتور في الطب اإلمتحانم2021ديسمبر 9-نوفمبر28الخميس-األحد 

.لمملكة البحرينالوطنىعطلة العيد م2021ديسمبر 17-16الجمعة-الخميس 

.عطلة رأس السنة الميالديةم2022يناير 1السبت

.يريةاالمتحانات النهائية للفصل الدراسي االول لطلبة السنة األولى والسنة التحضم2022يناير 16–6األحد-الخميس 

.االمتحانات النهائية للفصل الدراسي االول لطلبة الدراسات العليا

طلبةة الدراسةات السنة األولى طب والسنة التحضيرية ولطلبةعطلة ما بين الفصلين لطلبة م2022يناير 27–17الخميس-االثنين 

.العليا

.التسجيل وبدء الدراسة لطلبة السنة األولى طب والسنة التحضيريةم2022يناير 30األحد

.التسجيل وبدء الدراسة لطلبة الدراسات العليا

.آخر يوم إليقاف القيد، اإلضافة وحذف المقررات الدراسية لطلبة الجامعةم2022فبراير 13األحد

.آخر يوم لالنسحاب من المقررات الدراسيه لطلبة الدراسات العليام2022مارس 6األحد

. عطلة عيد العمالم2022مايو 1األحد

**.عطلة عيد الفطر المباركم2022مايو4–2اءاألربع–األثنين 

(..M. D)االمتحان النهائي لدرجة دكتور في الطب م2022يونيو 2–مايو 22الخميس-األحد 

.االمتحانات النهائية للفصل الدراسي الثاني لطلبة السنة األولى والسنة التحضيريةم2022يونيو5-مايو29األحد–األحد

.االمتحانات النهائية للفصل الدراسي الثاني لطلبة الدراسات العليا

.امتحان اإلعادة لطلبة السنة األولى طبم2022يونيو23–19الخميس-األحد 

.آخر يوم دوام ألعضاء هيئة التدريسم2022يونيو28الخميس

**.الوقوف بعرفة وعطلة عيد األضحى المباركم2022يوليو11–8االثنين-الجمعة 

.امتحان اإلعادة للسنة الثانية والثالثة والرابعة لطلبة كلية الطبم2022أغسطس25-21الخميس-األحد 

.الطبيةوالعلومالطبكليةفيللقبولالشخصيةوالمقابالتالكتابياالمتحانم2022أغسطس31-27األربعاء-السبت

.م2022/2023عودة جميع أعضاء هيئة التدريس بالجامعة للعام األكاديمي م2022أغسطس 28األحد

.  يتوقف تحديد المواعيد الدقيقة لهذه العطل بتعميم رسمي بذلك* * 

الفصل الدراسي الثانيالفصل الدراسي االول


