


 
  الكلیة   التقنیة   بشناص

 التقویم   األكادیمي   2017-2018
  الفصل   الدراسي   األول

 التاریخ االسبوع الحدث

  عودة   أعضاء   الهیئة   األكادیمیة   واإلداریة   من   اإلجازة
 بدایة   تقدیم   طلبات   إخالء   طرف   ،   إنتقال   للكلیات   التقنیة   األخرى   والتسجیل   الختبار   المستوى

 الرابع   للطلبة   المفصولین
 العید   االضحى   2017-9-3  *  

1 2017-9-3 

  بدایة   الفصل   الدراسي   االول   لجمیع   الطلبة
 آخر   موعد   لتسجیل   وسحب   واضافة   مقرر   بتاریخ   2017-9-14
 آخر   موعد   لتقدیم   طلبات   االنتقال   للكلیات   األخرى   2017-9-14

2 2017-9-10 

 17-9-2017 3 *   بدایة   السنة   الهجریة   متوقعة   بتاریخ   2017-9-22

 4 2017-9-24 

 1-10-2017 5 اجتماع   مجلس   الكلیة   العتماد   قوائم   الطلبة   الخریجین   بتاریخ   2017-10-2

 6  2017-10-8 

 7 2017-10-15 

 8 2017-10-22 

 29-10-2017 9 اختبارات   منتصف   الفصل   الدراسي   األول      لطلبة   السنة   التأسیسیة   وطلبة   البرامج   التخصصیة

 10 2017-11-5 

 آخر   موعد   لقبول   طلبات   تأجیل   الفصل   الدراسي   األول   االنسحاب   من   مقرر   دراسي   واحد   بتاریخ
2017-11-16 

 آخر   موعد   لقبول   طلبات   التسجیل   الختبار   المستوى   الرابع   للطلبة   المفصولین   2017-11-16

11 2017-11-12 

 12 2017-11-19 

    بدء   ونهایة   تقدیم   طلب   تغییر   التخصص
 *   اجازة   العید   الوطني   متوقعه   بتاریخ   2017-11-27,26

13 2017-11-26 

 3-12-2017 14 *   اجازة   المولد   النبوي   متوقعة   بتاریخ   2017-12-3

 15 2017-12-10 

 بدایة   االختبارات   النهائیة   للفصل   الدراسي   األول   لطلبة   السنة   التأسیسیة   وطلبة   البرامج
 التخصصیة

16 2017-12-17 

  نهایة   فترة   االختبارات   النهائیة   بتاریخ   2017-12-26
 اجتماع   مجلس   الكلیة   العتماد   الدرجات   وقوائم   الطلبة   المفصولین   بتاریخ   2017-12-27

17 2017-12-24 

 31-12-2017  اجازة   الفصل   الدراسي   االول   للطلبة   واألكادیمیین   واإلداریین

  
                                                                               أسبوع   دراسي   لجمیع   الطلبة

                                                                   مالحظه   :تواریخ   المواعید   واالجازات   تعتبر   تقدیریة   وقابله      للتغیر
 



 
    الكلیة   التقنیة   بشناص

 التقویم   االكادیمي   2017-2018
  الفصل   الدراسي   الثاني

 

 الحدث االسبوع التاریخ
  بدایة   الفصل   الدراسي   الثاني   لجمیع   الطلبة 1 2018-1-7

 آخر   موعد   لتسجیل   وسحب   واضافة   مقرر   بتاریخ   2018-1-11
 آخر   موعد   لتقدیم   طلبات   االنتقال   للكلیات   االخرى2018-1-11

 بدایة   تقدیم   طلبات   إخالء   طرف   ،   إنتقال   للكلیات   التقنیة   األخرى   والتسجیل   الختبار   المستوى   الرابع
 للطلبة   المفصولین

2018-1-14 2  

2018-1-21 3  

2018-1-28 4  

2018-2-4 5  

 اجتماع   مجلس   الكلیة   العتماد   قوائم   الطلبة   الخریجین   بتاریخ   2018-1-18 6 2018-2-11

 اختبارات   منتصف   الفصل   الدراسي   الثاني   لطلبة   السنة   التأسیسیة   وطلبة   البرامج   التخصصیة 7 2018-2-18

2018-2-25 8  

آخر   موعد   لقبول   طلبات   تأجیل   الفصل   الدراسي   الثاني   االنسحاب   من   مقرر   دراسي   واحد   بتاریخ   3-8 9 2018-3-4
2018- 

 آخر   موعد   لقبول   طلبات   التسجیل   الختبار   المستوى   الرابع   للطلبة   المفصولین      2018-3-8

 بدء   ونهایة   تقدیم   طلب   االنتقال   من   الجامعات   والكلیات   األخرى 10 2018-3-11

    بدء   ونهایة   تقدیم   طلب   تغییر   التخصص 11 2018-3-18

2018-3-25 12  

2018-4-1 13  

 بدایة   االختبارات   النهائیة   للفصل   الدراسي   الثاني   لطلبة   السنة   التأسیسیة   وطلبة   البرامج   التخصصیة 14 2018-4-8
 *ذكرى   اإلسراء   والمعراج   متوقع   بتاریخ   2018-4-13

  نهایة   فترة   االختبارات   النهائیة   بتاریخ   2018-4-17 15 2018-4-15
  اجتماع   مجلس   الكلیة   العتماد   الدرجات   قوائم   الطلبة   المفصولین   بتاریخ   2018-4-18

   
  أسبوع   دراسي   لجمیع   الطلبة               أسبوع   دراسي   للسنة   التأسیسیة
                                                                                                                                                                                                                            مالحظة   :تواریخ   المواعید   واالجازات   تعتبر   تقدیریة   وقابله      للتغیر
 

 
 
 
 
 
 
 



 
 

   الكلیة   التقنیة   بشناص
 التقویم   األكادیمي   2017-2018

 الفصل   الدراسي   الصیفي
 

 الحدث االسبوع التاریخ
  بدایة   الفصل   الدراسي   الصیفي   لطلبة   السنة   التأسیسیة 1 2018-4-22

 بدایة   تقدیم   طلبات   إخالء   طرف   ،   إنتقال   للكلیات   التقنیة   األخرى   والتسجیل   الختبار   المستوى   الرابع
  للطلبة   المفصولین

  بدایة   الفصل   الدراسي   الصیفي   لطلبة   البرامج   التخصصیة 2 2018-4-29
 آخر   موعد   لتسجیل   وسحب   واضافة   مقرر   بتاریخ   2018-5-3
  آخر   موعد   لتقدیم   طلبات   االنتقال   للكلیات   األخرى   2018-5-3

2018-5-6 3  

 *   بدایة   شهر   رمضان   الكریم   متوقع   بتاریخ   2018-5-16 4 2018-5-13

2018-5-20 5  

  اختبارات   منتصف   الفصل   الدراسي   الصیفي   لطلبة   السنة   التأسیسیة   وطلبة   البرامج   التخصصیة 6 2018-5-27

2018-6-3 7  

آخر   موعد   لقبول   طلبات   تأجیل   الفصل   الدراسي   الثالث      االنسحاب   من   مقرر   دراسي   واحد   بتاریخ   14- 8 2018-6-10
2018-6 

  **عید   الفطر   متوقع   بتاریخ   15 -2018-6

2018-6-17 9  

2018-6-24 10  

2018-7-1 11  

 بدایة   االختبارات   النهائیة   للفصل   الدراسي   الصیفي   لطلبة   السنة   التأسیسیة   وطلبة   البرنامج 12 2018-7-8
 التخصصي

  نهایة   فترة   االختبارات   النهائیة   بتاریخ   2018-7-12
 اجتماع   مجلس   الكلیة   العتماد   الدرجات   قوائم   الطلبة   المفصولین   بتاریخ   2018-7-12

 بدایة   اإلجازة   الصیفیة   لجمیع   الطلبة   واألكادیمیین   واإلداریین  2018-7-15

  عودة   أعضاء   الهیئة   األكادیمیة   واإلداریة   من   اإلجازة  2018-9-2

  
 

أسبوع   دراسي   لجمیع   الطلبة         أسبوع   دراسي   للسنة   التأسیسیة                                                          
                                                                                                                                                                                                                            مالحظة   :تواریخ   المواعید   واالجازات   تعتبر   تقدیریة   وقابله      للتغیر

 
 
 
 
  

 


