دائرة القبول والتسجيل
Admission and Registration Department

التقويم الجامعي للعام الجامعي 2018/2017
الفصل الدراسي االول
األسبوع

التاريخ

اليوم

عناصر التقويم

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

الجمعة
الخميس
السبت-األربعاء
السبت
السبت
السبت-الثالثاء

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

السبت-السبت
الخميس

بدء العام الجامعي 2018/2017
عطلة رأس السنة الهجرية ( تقديرا(
اسبوع السحب واالضافة
بدء التدريس في الفصل األول 2048/2047
اخر موعد لتقديم غير مكتمل
فترة االنسحاب من مادة أو أكثر من مواد الفصل األول بخسارة
مالية ()%05
فترة عقد االختبار األول لطلبة البكالوريوس
ذكرى المولد النبوي الشريف ( تقديرا(

27/11/2017

اإلثنين

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
اإلثنين
اإلثنين
الثالثاء

10/1/2018

األربعاء

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

اإلثنين
اإلثنين
االربعاء

فترة عقد امتحان نصف الفصل لطلبة الماجستير
بدء التسجيل للفصل الثاني 2048/2047
فترة عقد االختبار الثاني لطلبة البكالوريوس
عطلة عيد الميالد المجيد
عطلة رأس السنة الميالدية
اخر موعد لتسليم الرسالة للمناقشة/اخر موعد لتسليم الخطة
واقرار التكليف
آخر موعد لالنسحاب من المواد المسجلة في الفصل األول
 2018/2017واستالم قوائم الحرمان
آخر موعد لالنسحاب من الفصل األول 2048/2047
آخر يوم للتدريس في الفصل األول 2048/2047
اخر موعد لمناقشة رسائل الماجستير

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

السبت -االثنين
السبت

فترة عقد االمتحانات النهائية
آخر موعد لتقديم نتائج امتحانات الفصل األول لدائرة القبول
والتسجيل
اعالن نتائج
اخر موعد لتسليم 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 لتقديم تنسيب مجالس الكليات بمنح الشهادات
والدرجات العلمية لمجلس العمداء
قرار مجلس العمداء بمنح الشهادات والدرجات العلمية
آخر موعد للتقدم بطلب لمراجعة العالمة النهائية

الفصل الدراسي الثاني
األسبوع

التاريخ

اليوم

عناصر التقويم

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
اإلثنين

أسبوع السحب و اإلضافة
بدء التدريس في الفصل الثاني 2048/2047
اخر موعد لتقديم غير مكتمل
فترة االنسحاب من مادة أو أكثر من مواد الفصل الثاني بخسارة
مالية ()%05
فترة عقد االختبار األول لطلبة البكالوريوس
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
22/5/2048
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-االثنين
الثالثاء

20/6/2048

االربعاء

23/6/2018
20/10/2018

السبت
السبت

بدء التسجيل للفصل الصيفي
فترة عقد امتحان نصف الفصل لطلبة الماجستير
عيد العمال
فترة عقد االختبار الثاني لطلبة البكالوريوس
اخر موعد لتسليم الرسالة للمناقشة/اخر موعد لتسليم الخطة
واقرار التكليف
عطلة عيد اإلستقالل
آخر موعد لالنسحاب من المواد المسجلة في الفصل الثاني
 2018/2017واستالم قوائم الحرمان
آخر موعد لالنسحاب من الفصل الثاني 2018/2017
آخر يوم للتدريس في الفصل الثاني 2018/2017
اخر موعد لمناقشة رسائل الماجستير
فترة عقد االمتحانات النهائية
آخر موعد لتقديم نتائج امتحانات الفصل الثاني لدائرة القبول
والتسجيل
اعالن نتائج
عطلة عيد الفطر السعيد
اخر موعد لتقديم تنسيب مجالس الكليات بمنح الشهادات
والدرجات العلمية لمجلس العمداء
اخر موعد لتسليم نتائج المناقشات لمجلس العمداء
قرار مجلس العمداء بمنح الشهادات والدرجات العلمية
آخر موعد للتقدم بطلب لمراجعة العالمة النهائية
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الفصل الدراسي الصيفي
األسبوع

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

اليوم
السبت -االثنين
السبت
الثالثاء -االربعاء
السبت -الثالثاء
السبت -االثنين
السبت
االربعاء-االثنين
السبت
االحد

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

االثنين

2048/2/5
8/9/2018

االربعاء
السبت

10/9/2018
6/10/2018

االثنين
السبت

االثنين
االربعاء-السبت
االثنين/السبت

عناصر التقويم
أسبوع السحب و اإلضافة
بدء التدريس في الفصل الصيفي 2018/2017
فترة االنسحاب من مادة أو أكثر من مواد الفصل الصيفي
بخسارة مالية ()%05
فترة عقد االختبار األول لطلبة البكالوريوس
فترة عقد امتحان نصف الفصل لطلبة الماجستير
بدء التسجيل للفصل االول 2019/2018
فترة عقد االختبار الثاني لطلبة البكالوريوس
آخر موعد لالنسحاب من المواد المسجلة في الفصل الصيفي
 2019/2018واستالم قوائم الحرمان
آخر موعد لالنسحاب من الفصل الصيفي 2019/2018
آخر يوم للتدريس في الفصل الصيفي 2019/2018
عطلة عيد االضحى المبارك
فترة عقد االمتحانات النهائية
آخر موعد لتقديم نتائج امتحانات الفصل الصيفي لدائرة القبول
والتسجيل
اعالن نتائج
اخر موعد لتقديم تنسيب مجالس الكليات بمنح الشهادات
والدرجات العلمية لمجلس العمداء
قرار مجلس العمداء بمنح الشهادات والدرجات العلمية
بدء التدريس في الفصل األول 2019/2018

تم تعديل بدء التدريس في الصيفي الى  2048/6/25حسب قرار مجلس العمداء
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