دائرة القبول والتسجٌل
Admission and Registration Department

التقوٌم الجامعً للعام الجامعً 2018/2017
الفصل الدراسً االول
األسبوع

التارٌخ

الٌوم

عناصر التقوٌم

1/9/2017
21/9/2017
30/9-4/10/2017
7/10/2017
21/10/2017

الجمعة
الخمٌس
السبت-األربعاء
السبت
السبت
السبت-الثالثاء

11-18/11/2017
30/11/2017

السبت-السبت
الخمٌس

بدء العام الجامعً 2018/2017
عطلة رأس السنة الهجرٌة ( تقدٌرا(
اسبوع السحب واالضافة
بدء التدرٌس فً الفصل األول 2048/2047
اخر موعد لتقدٌم غٌر مكتمل
فترة االنسحاب من مادة أو أكثر من مواد الفصل األول بخسارة
مالية ()%05
فترة عقد االختبار األول لطلبة البكالورٌوس
ذكرى المولد النبوي الشرٌف ( تقدٌرا(

27/11/2017

اإلثنٌن

2-9/12/2017
16/12/2017
23-30/12/2017
25/12/2017
1/1/2018
26/12/2017

السبت-السبت
السبت
السبت-السبت
اإلثنٌن
اإلثنٌن
الثالثاء

10/1/2018

األربعاء

15/1/2018
15/1/2018
17/1/2018

اإلثنٌن
اإلثنٌن
االربعاء

فترة عقد امتحان نصف الفصل لطلبة الماجستٌر
بدء التسجٌل للفصل الثانً 2048/2047
فترة عقد االختبار الثانً لطلبة البكالورٌوس
عطلة عٌد المٌالد المجٌد
عطلة رأس السنة المٌالدٌة
اخر موعد لتسلٌم الرسالة للمناقشة/اخر موعد لتسلٌم الخطة
واقرار التكلٌف
آخر موعد لالنسحاب من المواد المسجلة فً الفصل األول
 2018/2017واستالم قوائم الحرمان
آخر موعد لالنسحاب من الفصل األول 2048/2047
آخر ٌوم للتدرٌس فً الفصل األول 2048/2047
اخر موعد لمناقشة رسائل الماجستٌر

20-29/1/2018
3/2/2018

السبت -االثنٌن
السبت

فترة عقد االمتحانات النهائٌة
آخر موعد لتقدٌم نتائج امتحانات الفصل األول لدائرة القبول
والتسجٌل
اعالن نتائج
اخر موعد لتسلٌم نتائج المناقشات لمجلس العمداء

7/10-7/11/2017

4/2/2018
13/2/2018

االحد
الثالثاء

موعد امتحان الشامل جلستان
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6/2/2018

الثالثاء

10/2/2018
3/3/2018

السبت
السبت

اخر موعد لتقدٌم تنسٌب مجالس الكلٌات بمنح الشهادات
والدرجات العلمٌة لمجلس العمداء
قرار مجلس العمداء بمنح الشهادات والدرجات العلمٌة
آخر موعد للتقدم بطلب لمراجعة العالمة النهائٌة

الفصل الدراسً الثانً
األسبوع

التارٌخ

الٌوم

عناصر التقوٌم

10-14/2/2018
17/2/2018
3/3/2018
17/217/3/2018
24-31/3/2018
2/4/2018

السبت-االربعاء
السبت
السبت
السبت-السبت
السبت –السبت
اإلثنٌن

أسبوع السحب و اإلضافة
بدء التدرٌس فً الفصل الثانً 2048/2047
اخر موعد لتقدٌم غٌر مكتمل
فترة االنسحاب من مادة أو أكثر من مواد الفصل الثاني بخسارة
مالية ()%05
فترة عقد االختبار األول لطلبة البكالورٌوس
موعد االمتحان الشامل جلستان

28/4/2018
7-14/4/2018
1/5/2018
5-12/5/2018

السبت
السبت-السبت
الثالثاء
السبت-السبت

8/5/2048

الثالثاء

25/5/2018
20/5/2018

الجمعة
األحد

23/5/2018
23/5/2018
29/5/2048
30/5-9/6/2018
44/6/2048

االربعاء
االربعاء
الثالثاء
االربعاء-السبت
االحد

12/6/2018
15-18/6/2018
19/6/2018

الثالثاء
الجمعة-االثنٌن
الثالثاء

20/6/2048

االربعاء

23/6/2018
20/10/2018

السبت
السبت

بدء التسجٌل للفصل الصٌفً
فترة عقد امتحان نصف الفصل لطلبة الماجستٌر
عٌد العمال
فترة عقد االختبار الثانً لطلبة البكالورٌوس
اخر موعد لتسلٌم الرسالة للمناقشة/اخر موعد لتسلٌم الخطة
واقرار التكلٌف
عطلة عٌد اإلستقالل
آخر موعد لالنسحاب من المواد المسجلة فً الفصل الثانً
 2018/2017واستالم قوائم الحرمان
آخر موعد لالنسحاب من الفصل الثانً 2018/2017
آخر ٌوم للتدرٌس فً الفصل الثانً 2018/2017
اخر موعد لمناقشة رسائل الماجستٌر
فترة عقد االمتحانات النهائٌة
آخر موعد لتقدٌم نتائج امتحانات الفصل الثانً لدائرة القبول
والتسجٌل
اعالن نتائج
عطلة عٌد الفطر السعٌد
اخر موعد لتقدٌم تنسٌب مجالس الكلٌات بمنح الشهادات
والدرجات العلمٌة لمجلس العمداء
اخر موعد لتسلٌم نتائج المناقشات لمجلس العمداء
قرار مجلس العمداء بمنح الشهادات والدرجات العلمٌة
آخر موعد للتقدم بطلب لمراجعة العالمة النهائٌة
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الفصل الدراسً الصٌفً
األسبوع

التارٌخ
23-25/6/2018
23/6/2018
26/6/201811/7/2018
14-17/7/2018
21-23/7/2018
28/7/2018
1/8/20186/8/2018
18/8/2018

الٌوم
السبت -االثنٌن
السبت
الثالثاء -االربعاء
السبت -الثالثاء
السبت -االثنٌن
السبت
االربعاء-االثنٌن
السبت
االحد

20/8/2018
20/8/2018
22-25/8/2018
27/8/20181/9/2018
3/9/2018

االثنٌن

2048/9/5
8/9/2018

االربعاء
السبت

10/9/2018
6/10/2018

االثنٌن
السبت

االثنٌن
االربعاء-السبت
االثنٌن/السبت

عناصر التقوٌم
أسبوع السحب و اإلضافة
بدء التدرٌس فً الفصل الصٌفً 2018/2017
فترة االنسحاب من مادة أو أكثر من مواد الفصل الصيفي
بخسارة مالية ()%05
فترة عقد االختبار األول لطلبة البكالورٌوس
فترة عقد امتحان نصف الفصل لطلبة الماجستٌر
بدء التسجٌل للفصل االول 2019/2018
فترة عقد االختبار الثانً لطلبة البكالورٌوس
آخر موعد لالنسحاب من المواد المسجلة فً الفصل الصٌفً
 2019/2018واستالم قوائم الحرمان
آخر موعد لالنسحاب من الفصل الصٌفً 2019/2018
آخر ٌوم للتدرٌس فً الفصل الصٌفً 2019/2018
عطلة عٌد االضحى المبارك
فترة عقد االمتحانات النهائٌة
آخر موعد لتقدٌم نتائج امتحانات الفصل الصٌفً لدائرة القبول
والتسجٌل
اعالن نتائج
اخر موعد لتقدٌم تنسٌب مجالس الكلٌات بمنح الشهادات
والدرجات العلمٌة لمجلس العمداء
قرار مجلس العمداء بمنح الشهادات والدرجات العلمٌة
بدء التدرٌس فً الفصل األول 2019/2018
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