جامعة توكات غازي عثمان باشا
التقويم الجامعي لسنة 2023 -2022
)ما عدا الكليات التالية ،الطب ،طبوالقانون االسنان ،مدرسة السياحة وإدارة الفنادق دينجلير في زيلة(

الفصل الدراسي األول
سيتم تحديده من قبل Ösym

التسجيل والقبول

 5سبتمبر 2022 ,
 2022سبتمبر 12-16
12-18سبتمبر 2022

الموعد النهائي لتقديم طلب الدراسة في جامعة أخرى كطالب زائر
تسجيل المواد (اونالين)
موافقة المشرف

 19سبتمبر 2022

بداية الفصول الدراسية

 ,3سبتمبر 2022
 7اكتوبر 2022
 12-20نوفمبر 2022
 12نوفمبر  4 -ديسمبر 2022

اخر يوم لتعليق الفصل الدراسي ،اخر يوم للطلبات لالعفاءات واالستثناءات
الموعد النهائي للتسجيل المواد للطالب المعذورين
امتحانات منتصف الفصل الدراسي
فترة رفع درجات امتحانات منتصف الفصل على موقع الجامعة

 30ديسمبر 2022

نهاية الدراسة

 2-15ديسمبر 2023
 2-19يناير 2023
 21-29يناير 2023
 21-31يناير2023.
 ,2فبراير 2023
 ,3فبراير 2023
 .1االمتحانات  10-6 :فبراير  .2 /2023االمتحانات-13 :
 17فبراير 2023

االمتحانات النهائية
فترة رفع درجات االمتحانات النهائية على موقع الجامعة
االمتحانات التعويضية
فترة رفع درجات االمتحانات التعويضية على موقع الجامعة
تحديد الطالب الذين وصلوا الى  %10في نهاية الفصل الدراسي
امتحان تعويضي لمادة واحدة
امتحانات تعويضية لطالب الذين تجاوزوا الحد االقصى في نهاية العام الدراسي 2023 -2022
Make-up: Afternoon classes on October 28, 2022 will be held on Sunday, October 30, 2022.

االمتحانات التعويضية :في الفصول الدراسية في الفترة المسائية بتاريخ  28أكتوبر  2022ستعقد في يوم االحد 30 ،أكتوبر 2022

الفصل الدراسي الثاني
 ,30يناير 2023
 6-10يناير 2023
 6-12فبراير 2023

الموعد النهائي لتقديم طلب الدراسة في جامعة أخرى كطالب زائر
تسجيل المواد (اونالين)
موافقة المشرف

 ,13فبراير 2023

بداية الفصول الدراسية

 ,24فبراير 2023
 ,3مارس 2023
 8-16ابريل 2023
 8ابريل  7 -مايو 2023

اخر يوم لتعليق الفصل الدراسي ،اخر يوم للطلبات لالعفاءات واالستثناءات
الموعد النهائي للتسجيل المواد للطالب المعذورين
امتحانات منتصف الفصل الدراسي
فترة رفع درجات امتحانات منتصف الفصل على موقع الجامعة

 02حزيران 2023

نهاية الدراسة

 5-18حزيران 2023
 5-22حزيران 2023
 3-9حزيران 2023
 3-12تموز 2023
 13تموز 2023
 14تموز 2023
 .1االمتحانات 21-17 :تموز  .2 /2023االمتحانات-24 :
 28تموز 2023

االمتحانات النهائية
فترة رفع درجات االمتحانات النهائية على موقع الجامعة
االمتحانات التعويضية
فترة رفع درجات االمتحانات التعويضية على موقع الجامعة
تحديد الطالب الذين وصلوا الى  %10في نهاية الفصل الدراسي
امتحان تعويضي لمادة واحدة
امتحانات تعويضية لطالب الذين تجاوزوا الحد االقصى في نهاية العام الدراسي 2023 -2022

Make-up: May 1, 2023 classes will be held on Saturday, May 6, 2023, and May 19, 2023 classes will be held on Saturday, May 20, 2023. Note: The week of 17-23 April is out of the academic calendar
due to Ramadan Feast and the week of 26 June - 2 July due to the Feast of Sacrifice.

االمتحانات التعويضية 1 :مايو  2023ستعقد الفصول يوم السبت  6مايو  2023و  19مايو  2023ستعقد الفصول يوم السبت  20مايو .2023
مالحظة :األسبوع من  17إلى  23أبريل سيكون خارج التقويم األكاديمي بمناسبة شهر رمضان واألسبوع  26يونيو  2 -يوليو بمناسبة عيد االضحى.

جامعة توكات غازي عثمان باشا
كلية طب االسنان
التقويم الجامعي لعام 2022 - 2023
تواريخ الفصل األول
تسجيل المواد (اونالين)

 2022سبتمبر 12-23
 2022سبتمبر  – 23سبتمبر 12
 2022سبتمبر 19
 2022ديسمبر  – 02نوفمبر 21
 2023يناير 13
 2023يناير 16- 21
 2023يناير 25
 2023فبراير  – 01يناير 30
 2023فبراير 03

موافقة المشرف
بداية الفصول الدراسية
امتحانات منتصف الفصل الدراسي
نهاية الدراسة
االمتحانات النهائية

الفترة النهائية لرفع درجات امتحانات منتصف الفصل على موقع
الجامعة
االمتحانات التعويضية
الفترة النهائية لرفع درجات االمتحانات النهائية على موقع الجامعة

الفصل الدراسي الثاني
 2023فبراير 06 – 10

تسجيل المواد (اونالين)

 2023فبراير 06 – 17

موافقة المشرف

 2023فبراير 06
 2023ابريل  – 19ابريل 10

بداية الفصول الدراسية
امتحانات منتصف الفصل الدراسي

2023حزيران 02

نهاية الدراسة

 2023حزيران  – 17حزيران 05
 2023حزيران 23
 2023تموز 03- 14
 2023تموز 21
 2023اغسطس  - 04تموز 31

االمتحانات النهائية

الفترة النهائية لرفع درجات امتحانات منتصف الفصل على موقع
الجامعة
االمتحانات التعويضية
الفترة النهائية لرفع درجات االمتحانات التعويضية على موقع الجامعة
امتحان تعويضي لمادة واحدة
مواعيد برنامج التدريب  V.و IV.

 2022سبتمبر  – 23سبتمبر 12

التسجيل للتدريب ( اونالين)

 2022سبتمبر  – 23سبتمبر 12

موافقة المشرف

 2022سبتمبر 12

بداية التدريب

 2023حزيران 23

نهاية التدريب

 2023تموز 17 - 22
 2023تموز 26
 2023اغسطس  - 04تموز 31

االمتحانات التعويضية للتدريب
الفترة النهائية لرفع درجات االمتحانات التعويضية على موقع الجامعة
امتحان تعويضي لمادة واحدة

مالحظات:
•  28اكتوبر  2022عصر يوم الجمعة ,عطلة عيد الجمهورية
•الجمعة , 23مارس , 2023,اول يوم في رمضان
• 1مايو  2023عيد العمال ،يوم االثنين
• يوم الجمعة , 19مايو  2023,عيد الشباب والرياضة
•  28-29-30حزيران  2023عطلة عيد االضحى
الفصول التعويضية للتدريب
•المحاضرات  28اكتوبر , 2022محاضرات يوم الجمعة سيتم تعويضها يوم السبت 05.11.2022
•محاضرات يوم الجمعة , 21ابريل , 2023ستعقد يوم السبت. 29.04.2023.
•محاضرات يوم االثنين , 1,مايو  2023ستعقد يوم السبت. 06.05.2023.
•محاضرات يوم الجمعة  , 19مايو , 2023ستعقد يوم السبت. 20.05.2023.
• 28-29-30حزيران  2023ستعقد المحاضرات بتاريخ02-08-09.07.2023.

جامعة توكات غازي عثمان باشا
كلية الحقوق
التقويم الجامعي لعام 2022 - 2023
تواريخ الفصل األول
 12-23سبتمبر 2022
 12 – 23سبتمبر 2022
 19سبتمبر 2022
 25ديسمبر2023
 2023يناير  2022- 06ديسمبر 26

تسجيل المواد (اونالين)
موافقة المشرف
بداية الفصول الدراسية
نهاية الدراسة
امتحانات منتصف الفصل الدراسي السنوية

تواريخ الفصل الدراسي الثاني

مالحظات:







 06 – 10فبراير2023

تسجيل المواد (اونالين)

 06 – 17فبراير2023

موافقة المشرف

 13فبراير 2023

بداية الفصول الدراسية

 26مايو2023

نهاية الدراسة

 29مايو  – 11حزيران 2023

االمتحانات النهائية

 19حزيران 2023

الفترة النهائية لرفع درجات االمتحانات النهائية على موقع الجامعة

 26 - 19حزيران 2023

االمتحانات التعويضية النهائية

 21تموز 2023

الفترة النهائية لرفع درجات االمتحانات التعويضية على موقع الجامعة



 28اكتوبر  2022عصر يوم الجمعة ,عطلة عيد الجمهورية
الجمعة , 23مارس , 2023,اول يوم في رمضان
 1مايو  2023عيد العمال ،يوم االثنين
يوم الجمعة , 19مايو  2023,عيد الشباب والرياضة
 28-29-30حزيران  2023عطلة عيد االضحى
سيتم إجراء الدورات اإلجبارية المشتركة و  USTsوفقًا للتقويم السنوي.
الفصول التعويضية للتدريب






المحاضرات  28اكتوبر , 2022محاضرات يوم الجمعة سيتم تعويضها يوم السبت 05.11.2022
محاضرات يوم الجمعة , 21ابريل , 2023ستعقد يوم السبت. 29.04.2023.
محاضرات يوم االثنين , 1,مايو  2023ستعقد يوم السبت. 06.05.2023.
محاضرات يوم الجمعة  , 19مايو , 2023ستعقد يوم السبت. 20.05.2023.

جامعة توكات غازي عثمان باشا
كلية الطب
التقويم الجامعي لعام 2022 - 2023
جج ا

نهاية الفترة
بداية الفترة
 12سبتمبر , 2022
20يناير, 2023
21يناير , 2023
5فبراير, 2023
 6فبراير , 2023
19مايو2023 ,
22مايو2023
 26مايو2023
15-16حزيران2023
29-30حزيران2023
نهاية الفترة
بداية الفترة
 12سبتمبر , 2022
20يناير2023
 21يناير, 2023
 5فبراير , 2023
06فبراير2023
26مايو2023
29مايو2023
 2حزيران , 2023
15-16حزيران2023
6-7تموز2023
نهاية الفترة
بداية الفترة
 5سبتمبر , 2022
20يناير2023
 21يناير, 2023
 5فبراير , 2023
 6فبراير , 2023
26مايو2023
29مايو2023
 2حزيران , 2023
14-15حزيران2023
 5-6تموز 2023
نهاية الفترة
بداية الفترة
 22أغسطس , 2022
20يناير2023
 21يناير, 2023
 5فبراير , 2023
 6فبراير , 2023
9حزيران2023
سيتم عقدها عند االنتهاء من كل تدريب
12حزيران2023
16حزيران2023
26تموز 2023
7تموز2023
نهاية الفترة
بداية الفترة
 5سبتمبر , 2022
20يناير2023
 21يناير, 2023
 5فبراير , 2023
 6فبراير , 2023
 2حزيران , 2023
 5حزيران , 2023
9حزيران2023
سيتم عقدها عند االنتهاء من كل تدريب
12حزيران2023
23حزيران2023
نهاية الفترة
بداية الفترة
1تموز2022
1تموز2023

الفترة I
الفصل األول
العطلة الفصلية
الفصل الثاني
االمتحانات التعويضية
نهاية الفصل -االمتحان النهائي
االمتحانات التعويضية

الفترةII
الفصل األول
العطلة الفصلية
الفصل الثاني
االمتحانات التعويضية
نهاية الفصل -االمتحان النهائي
االمتحانات التعويضية

الفترة III
الفصل األول
العطلة الفصلية
الفصل الثاني
االمتحانات التعويضية
نهاية الفصل -االمتحان النهائي
االمتحانات التعويضية

الفترة IV
الفصل األول للتدريب
العطلة الفصلية
الفصل الثاني للتدريب
تاريخ امتحان التدريب
االمتحانات التعويضية
االمتحانات التعويضية

الفترةV
الفصل األول للتدريب
العطلة الفصلية
الفصل الثاني للتدريب
االمتحانات التعويضية
تاريخ امتحان التدريب
االمتحانات التعويضية

الفترةVI
فترة التخصص في الطب

جامعة توكات غازي عثمان باشا
مدرسة السياحة وإدارة الفنادق دينجلير في زيلة
التقويم الجامعي لعام 2022 - 2023
تواريخ الفصل األول
 02 2022اكتوبر -سبتمبر26

تسجيل المواد (اونالين)

 2022اكتوبر -03سبتمبر 26

موافقة المشرف

 2022اكتوبر 03

بداية الفصول الدراسية

 2022ديسمبر -04نوفمبر 26

امتحانات منتصف الفصل الدراسي

 , 2023يناير 13

نهاية الدراسة

 2023يناير 14-20

االمتحانات النهائية

 , 2023يناير 22

الفترة النهائية لرفع درجات االمتحانات النهائية على موقع الجامعة

 2023يناير 24-27

االمتحانات التعويضية النهائية

 , 2023يناير 28

الفترة النهائية لرفع درجات االمتحانات التعويضية على موقع الجامعة

 2023فبراير 01

امتحان تعويضي لمادة واحدة

 2023فبراير  06-10االمتحانات1.
 2023فبراير 13-17االمتحانات2.

امتحانات تعويضية لطالب الذين تجاوزوا الحد االقصى في نهاية العام الدراسي 2023 -2022

االمتحانات التعويضية :في الفصول الدراسية في الفترة المسائية بتاريخ  28أكتوبر  2022ستعقد في يوم السبت بتاريخ 5 ،نوفمبر 2022

تواريخ الفصل الدراسي الثاني
 2023يناير 23-29

تسجيل المواد (اونالين)

 2023يناير 23-30

موافقة المشرف

 , 2023يناير 30

بداية الفصول الدراسية

 2023ابريل -02مارس 25

امتحانات منتصف الفصل الدراسي

 2023مايو 12

نهاية الدراسة

 2023مايو 13-18

االمتحانات النهائية

 2023مايو 21

الفترة النهائية لرفع درجات االمتحانات النهائية على موقع الجامعة

 2023مايو 23-26

االمتحانات التعويضية النهائية

 2023مايو 28

الفترة النهائية لرفع درجات االمتحانات التعويضية على موقع الجامعة

 2023مايو 31

امتحان تعويضي لمادة واحدة

 2023تموز  10-14االمتحانات1.
 2023تموز  17-21االمتحانات2.

امتحانات تعويضية لطالب الذين تجاوزوا الحد االقصى في نهاية العام الدراسي 2023 -2022

االمتحانات التعويضية :بتاريخ  20ابريل  2023في الفصول الدراسية في الفترة المسائية ستعقد بتاريخ  29ابريل 2023

 21ابريل  2023المحاضرات ستعقد في يوم االحد بتاريخ  30ابريل .2023
 1مايو  2023ستعقد المحاضرات يوم السبت بتاريخ  6مايو.

