
برنامج الدبلوم العالي للدراسات التطبيقية للمساعدين القانونيين

الروزنامة األكاديمية للسنة الدراسية ٢٠٢٢- ٢٠٢٣ 

المناسبة األكاديميةالتاريخاألسبوعالفصل

تقديم طلبات القبول في برنامج الديبلوم العالي للدراسات 20 نوفمبر - 15 ديسمبر  2022األسبوع 0
التطبيقّية للمساعدين القانونيين 

فرز طلبات الترشح من  لجنة القبول وإعالن المقبولين 18 -22 ديسمبر  2022األسبوع 0

فترة التسجيل للفصل األّول 25 -29 ديسمبر  2022األسبوع 0الفصل الدراسي األّول

فترة استكمال التسجيل وإعالن القائمة النهائية للمسجلين01 - 12 يناير 2023األسبوع 0الّدفعة األولى

بداية الدراسة للفصل األّول، واألسبوع تعريفي01 يناير 2023األسبوع 1

        إجازة منتصف الفصل األّول  12 - 23 فبراير 2023األسبوع 0

   االسراء والمعراج18  فبراير 2023األسبوع 0

  بداية شهر رمضان 23  مارس 2023األسبوع 11

  عيد الفطر22 - 25  أبريل 2023األسبوع 0

فترة مراجعة23 أبريل - 04 مايو  2023األسبوع 15-األسبوع 16

امتحانات نهاية الفصل  األّول07 - 18 مايو   2023األسبوع 17-األسبوع 18

  تصحيح امتحانات نهاية الفصل األول واعتمادها    21  مايو  - 01 يونيو  2023األسبوع 19- األسبوع 20

إعالن نتائج الفصل  األّول    04 - 08 يونيو   2023األسبوع 21

تظّلم  درجات الفصل  االّول 11 - 15 يونيو   2023األسبوع 22

 بداية إجازة نهاية الفصل األّول16 يونيو   2023األسبوع 0

المناسبة األكاديميةالتاريخاألسبوعالفصل

تقديم طلبات القبول في برنامج الديبلوم العالي للدراسات 01 - 14 أغسطس   2023األسبوع 0
التطبيقّية للمساعدين القانونيين 

فرز طلبات الترّشح من  لجنة القبول وإعالن المقبولين15 - 24 أغسطس   2023األسبوع 0

فترة التسجيل: فصل الخريف27 - 31 أغسطس   2023األسبوع 0

فترة استكمال التسجيل وإعالن القائمة النهائية للمسجلين03 - 07 سبتمبر   2023األسبوع 1

األسبوع التعريفي بالمعهد للطلبة الجدد03 - 07 سبتمبر   2023األسبوع 1

بداية الدراسة: فصل الخريف03 سبتمبر   2023األسبوع 1

المولد النبوي الشريف  27 سبتمبر   2023األسبوع 4فصل الخريف

إجازة منتصف فصل الخريف  15 - 26 أكتوبر   2023األسبوع 0

   اليوم الوطني  العماني18 نوفمبر   2023األسبوع 9

فترة مراجعة24 - 28 ديسمبر   2023األسبوع 15

امتحانات نهاية فصل الخريف 31 ديسمبر  2023 - 04  يناير  2024األسبوع 16

  تصحيح امتحانات نهاية فصل الخريف  واعتمادها    07 - 11 يناير   2024األسبوع 17-األسبوع 18

إعالن نتائج امتحانات نهاية فصل الخريف وتظّلم الدرجات     14 - 18 يناير   2024األسبوع 19

 بداية إجازة نهاية فصل الخريف  21 يناير   2024األسبوع 20

 1- تعتمد اإلجازات الرسمية على اإلعالن الرسمي من الجهات الحكومية
2- يمكن أن تتغّير مواعيد االمتحانات إذا صادفت إجازة رسمية

3- يخضع الطلبة المنتقلين من كليات ومعاهد أخرى إلى نفس مواعيد القبول والتسجيل


