بسم ﷲ الرحمن الرحيم
bîuìÛìäØnÛaë@âìÜÈÜÛ@æa†ìÛa@òÈßbu

@ @òîàÜÈÛa@æëû“Ûa@òãbßc

@ @â2017O2016@âbÈÜÛ@ïaŠ‡Ûa@áíìÔnÛa
‡äjÛa

„íŠbnÛa

ﺒداﻴﺔ اﻝﺘﺴﺠﻴل ﻝﻠطﻼب اﻝﺠدد ﻝﻠﻔﺼل اﻝدراﺴﻲ اﻷول 2017-2016

اﻻﺤد 2016/10/30

ﺒداﻴﺔ اﻝﺘﺴﺠﻴل ﻝﻠطﻼب اﻝﻘداﻤﻲ ﻝﻠﻔﺼل اﻝدراﺴﻲ اﻷول

اﻻﺤد 2016/11/13

ﺒداﻴﺔ اﻝدراﺴﺔ ﻝﻠطﻼب اﻝﻘداﻤﻰ واﻝﺠدد ﻝﻠﻔﺼل ااﻷول ﻝﻠﻌﺎم اﻝدراﺴﻲ2017- 2016م

اﻻﺤد 2016/11/13

ﻨﻬﺎﻴﺔ اﻝﺘﺴﺠﻴل ﻝﻠطﻼب اﻝﺠدد واﻝﻘداﻤﻲ ﻝﻠﻌﺎم اﻝدراﺴﻲ 2017-2016

اﻻﺤد 2016/11/20

ﻨﻬﺎﻴﺔ ﺘﺴﻠﻴم اﻝﺒطﺎﻗﺎت ﻝﺠﻤﻴﻊ اﻝطﻼب اﻝﺠدد واﻝﻘداﻤﻲ

اﻻﺤد 2016/11/27

ﻤﺠﻠس اﻷﺴـﺎﺘـذة اﻝراﺒﻊ ﻝﻠﻌﺎم 2016م
أﺴﺒوع اﻝﻤــــــــﻬﻨدس اﻻﻜﺎدﻴﻤﻲ

اﻝﺨﻤﻴس 2016/12/24
اﻻﺤد -2017/1//8اﻝﺨﻤﻴس 2017/1/12

ﻨﻬﺎﻴﺔ اﻝدراﺴﺔ ﻝﻠﻔﺼل اﻝدراﺴﻲ اﻷول

اﻝﺨﻤﻴس 2017/3/2

ﺒداﻴﺔ اﻤﺘﺤﺎﻨﺎت اﻝﻔﺼل اﻝدراﺴﻲ اﻷول

اﻝﺴﺒت 2017/3/4

ﻤﺠﻠس اﻷﺴـﺎﺘـذة اﻷول ﻝﻠﻌﺎم 2017م

اﻝﺨﻤﻴس2017/3/23

ﻨﻬﺎﻴﺔ اﻤﺘﺤﺎﻨﺎت اﻝﻔﺼل اﻝدراﺴﻲ اﻷول

اﻝﺨﻤﻴس2017/3/23

ﺒداﻴﺔ اﻝﻌطﻠﺔ اﻝﻔﺼﻠﻴﺔ

اﻝﺠﻤﻌﻪ 2017/3/24

ﺒداﻴﺔ اﻤﺘﺤﺎﻨﺎت إزاﻝﺔ اﻝرﺴوب

اﻝﺴﺒت 2017/3/25

ﻨﻬﺎﻴﺔ اﻤﺘﺤﺎﻨﺎت إزاﻝﺔ اﻝرﺴوب

اﻝﺨﻤﻴس 2017/4/6

ﻨﻬﺎﻴﺔ إﺠﺎزة ﻨﺘﺎﺌﺞ اﻤﺘﺤﺎﻨﺎت اﻝﻔﺼل اﻝدراﺴﻲ اﻷول

اﻻﺤد 2017/4/16

ﺒداﻴﺔ اﻝﺘﺴﺠﻴل ﻝﻠﻔﺼل اﻝدراﺴﻲ اﻝﺜﺎﻨﻲ

اﻻﺤد 2017/4/23

ﺒداﻴﺔ اﻝدراﺴﺔ ﻝﻠﻔﺼل اﻝدراﺴﻲ اﻝﺜﺎﻨﻲ

اﻻﺤد 2017/4/23

ﻨﻬﺎﻴﺔ اﻝﺘﺴﺠﻴل ﻝﻠﻔﺼل اﻝدراﺴﻲ اﻝﺜﺎﻨﻲ

اﻻﺤد 2017/5/7

ﻨﻬﺎﻴﺔ ﺘﺴﻠﻴم اﻝﺒطﺎﻗﺎت ﻝﺠﻤﻴﻊ اﻝطﻼب

اﻝﺨﻤﻴس 2017/5/11

ﻤﺠﻠس اﻷﺴـﺎﺘـذة اﻝﺜﺎﻨﻰ ﻝﻠﻌﺎم 2017م

اﻝﺨﻤﻴس2017/7/13

أﺴﺒوع اﻝﻨﺸﺎط اﻝﻌﻠﻤﻲ اﻻﻜﺎدﻴﻤﻲ

اﻻﺤد -2017/7/23اﻝﺨﻤﻴس 2017/7/27

ﻨﻬﺎﻴﺔ اﻝدراﺴﺔ ﻝﻠﻔﺼل اﻝدراﺴﻲ اﻝﺜﺎﻨﻲ

اﻝﺨﻤﻴس 2017/9/21

ﻤﺠﻠس اﻷﺴـﺎﺘـذة اﻝﺜﺎﻝث ﻝﻠﻌﺎم 2017م

اﻝﺨﻤﻴس 2017/9/21

ﺒداﻴﺔ اﻤﺘﺤﺎﻨﺎت اﻝﻔﺼل اﻝدراﺴﻲ اﻝﺜﺎﻨﻲ

اﻻﺤد 2017/9/24

ﻨﻬﺎﻴﺔ اﻤﺘﺤﺎﻨﺎت اﻝﻔﺼل اﻝدراﺴﻲ اﻝﺜﺎﻨﻲ

اﻻﺤد 2017/10/15

ﺒداﻴﺔ اﻤﺘﺤﺎﻨﺎت إزاﻝﺔ اﻝرﺴوب

اﻝﺜﻼﺜﺎء 2017/10/17

ﻨﻬﺎﻴﺔ اﻤﺘﺤﺎﻨﺎت إزاﻝﺔ اﻝرﺴوب

اﻝﺨﻤﻴس 2017/10/26

ﺒداﻴﺔ اﻝﺘﺴﺠﻴل ﻝﻠطﻼب اﻝﺠدد ﻝﻠﻌﺎم اﻝدراﺴﻲ 2018-2017م

اﻻﺤد 2017/10/29

ﻨﻬﺎﻴﺔ إﺠﺎزة ﻨﺘﺎﺌﺞ اﻤﺘﺤﺎﻨﺎت اﻝﻔﺼل اﻝدراﺴﻲ اﻝﺜﺎﻨﻲ

اﻻﺤد 2017/11/6

ﺒداﻴﺔ اﻝﺘﺴﺠﻴل ﻝﻠطﻼب اﻝﻘداﻤﻰ ﻝﻠﻌﺎم اﻝدراﺴﻲ 2018 -2017م

اﻻﺤد 2017/11/12

ﺒداﻴﺔ اﻝدراﺴﺔ ﻝﻠﻌﺎم  2018/ 2017م

اﻻﺤد 2017/11/12

بسم ﷲ الرحمن الرحيم
@ @bîuìÛìäØnÛaë@âìÜÈÜÛ@æa†ìÛa@òÈßbu

@ @òîàÜÈÛa@æëû“Ûa@òãbßc

@ @â2018O2017@âbÈÜÛ@ïaŠ‡Ûa@áíìÔnÛa
‡äjÛa

„íŠbnÛa

ﻤﺠﻠس اﻻﺴﺎﺘذة اﻝﺜﺎﻝث ﻝﻠﻌﺎم 2017

اﻝﺨﻤﻴس 2017/9/21

ﺒداﻴﺔ اﻝﺘﺴﺠﻴل ﻝﻠطﻼب اﻝﺠدد ﻝﻠﻔﺼل اﻝدراﺴﻲ اﻷول 2018-2017

اﻻﺤد 2017/10/29

ﺒداﻴﺔ اﻝﺘﺴﺠﻴل ﻝﻠطﻼب اﻝﻘداﻤﻲ ﻝﻠﻔﺼل اﻝدراﺴﻲ اﻷول

اﻻﺤد 2017/11/12

ﻨﻬﺎﻴﺔ اﻝﺘﺴﺠﻴل ﻝﻠطﻼب اﻝﺠدد واﻝﻘداﻤﻲ ﻝﻠﻌﺎم اﻝدراﺴﻲ 2018-2017

اﻻﺤد 2017/11/19

ﺒداﻴﺔ اﻝدراﺴﺔ ﻝﻠطﻼب اﻝﻘداﻤﻰ واﻝﺠدد ﻝﻠﻔﺼل ااﻷول ﻝﻠﻌﺎم اﻝدراﺴﻲ 2018-2017

اﻻﺤد 2017/11/12

ﻨﻬﺎﻴﺔ ﺘﺴﻠﻴم اﻝﺒطﺎﻗﺎت ﻝﺠﻤﻴﻊ اﻝطﻼب اﻝﺠدد واﻝﻘداﻤﻲ

اﻝﺤﻤﻴس 2017/12/14

ﻤﺠﻠس اﻷﺴـﺎﺘـذة اﻝراﺒﻊ ﻝﻠﻌﺎم 2017

اﻝﺨﻤﻴس 2017/12/21

أﺴﺒوع اﻝﻤــــــــﻬﻨدس اﻻﻜﺎدﻴﻤﻲ

اﻻﺤد - 1/7اﻝﺨﻤﻴس 2018/1/11

ﻨﻬﺎﻴﺔ اﻝدراﺴﺔ ﻝﻠﻔﺼل اﻝدراﺴﻲ اﻷول

اﻝﺨﻤﻴس 2018/3/1

ﺒداﻴﺔ اﻤﺘﺤﺎﻨﺎت اﻝﻔﺼل اﻝدراﺴﻲ اﻷول

اﻝﺴﺒت 2018/3/3

ﻤﺠﻠس اﻻﺴﺎﺘذة اﻷول ﻝﻠﻌﺎم 2018

اﻝﺨﻤﻴس2018/3/22

ﻨﻬﺎﻴﺔ اﻤﺘﺤﺎﻨﺎت اﻝﻔﺼل اﻝدراﺴﻲ اﻷول

اﻝﺨﻤﻴس 2018/3/22

ﺒداﻴﺔ اﻝﻌطﻠﺔ اﻝﻔﺼﻠﻴﺔ

اﻝﺠﻤﻌﺔ 2018/3/23

ﺒداﻴﺔ اﻤﺘﺤﺎﻨﺎت إزاﻝﺔ اﻝرﺴوب

اﻝﺴﺒت 2018/3/24

ﻨﻬﺎﻴﺔ اﻤﺘﺤﺎﻨﺎت إزاﻝﺔ اﻝرﺴوب

اﻝﺨﻤﻴس 2018/4/5

ﻨﻬﺎﻴﺔ إﺠﺎزة ﻨﺘﺎﺌﺞ اﻤﺘﺤﺎﻨﺎت اﻝﻔﺼل اﻝدراﺴﻲ اﻷول

اﻻﺤد 2018/4/15

ﺒداﻴﺔ اﻝﺘﺴﺠﻴل ﻝﻠﻔﺼل اﻝدراﺴﻲ اﻝﺜﺎﻨﻲ

اﻻﺤد 2018/4/15

ﺒداﻴﺔ اﻝدراﺴﺔ ﻝﻠﻔﺼل اﻝدراﺴﻲ اﻝﺜﺎﻨﻲ

اﻻﺤد 2018/4/22

ﻨﻬﺎﻴﺔ اﻝﺘﺴﺠﻴل ﻝﻠﻔﺼل اﻝدراﺴﻲ اﻝﺜﺎﻨﻲ

اﻻﺤد 2018/5/6

ﻨﻬﺎﻴﺔ ﺘﺴﻠﻴم اﻝﺒطﺎﻗﺎت ﻝﺠﻤﻴﻊ اﻝطﻼب

اﻝﺨﻤﻴس 2018/5/10

ﻤﺠﻠس اﻷﺴـﺎﺘـذة اﻝﺜﺎﻨﻰ ﻝﻠﻌﺎم 2018/2017

اﻝﺨﻤﻴس 2018/6/21

أﺴﺒوع اﻝﻨﺸﺎط اﻝﻌﻠﻤﻲ اﻻﻜﺎدﻴﻤﻲ

اﻻﺤد -2018/7/22اﻝﺨﻤﻴس 2018/7/26

ﻨﻬﺎﻴﺔ اﻝدراﺴﺔ ﻝﻠﻔﺼل اﻝدراﺴﻲ اﻝﺜﺎﻨﻲ

اﻝﺨﻤﻴس 2018/9/20

ﺒداﻴﺔ اﻤﺘﺤﺎﻨﺎت اﻝﻔﺼل اﻝدراﺴﻲ اﻝﺜﺎﻨﻲ

اﻻﺤد 2018/9/23

ﻤﺠﻠس اﻷﺴـﺎﺘـذة اﻝﺜﺎﻝث ﻝﻠﻌﺎم 2018

اﻝﺨﻤﻴس 2018/9/27

ﻨﻬﺎﻴﺔ اﻤﺘﺤﺎﻨﺎت اﻝﻔﺼل اﻝدراﺴﻲ اﻝﺜﺎﻨﻲ

اﻻﺤد 2018/10/14

ﺒداﻴﺔ اﻤﺘﺤﺎﻨﺎت إزاﻝﺔ اﻝرﺴوب

اﻝﺜﻼﺜﺎء 2018/10/16

ﻨﻬﺎﻴﺔ اﻤﺘﺤﺎﻨﺎت إزاﻝﺔ اﻝرﺴوب

اﻝﺨﻤﻴس 2018/10/25

ﺒداﻴﺔ اﻝﺘﺴﺠﻴل ﻝﻠطﻼب اﻝﺠدد ﻝﻠﻌﺎم اﻝدراﺴﻲ 2019 -2018م

اﻻﺤد 2018/10/28

ﻨﻬﺎﻴﺔ إﺠﺎزة ﻨﺘﺎﺌﺞ اﻤﺘﺤﺎﻨﺎت اﻝﻔﺼل اﻝدراﺴﻲ اﻝﺜﺎﻨﻲ

اﻻﺤد 2018/11/4

ﺒداﻴﺔ اﻝﺘﺴﺠﻴل ﻝﻠطﻼب اﻝﻘداﻤﻰ ﻝﻠﻌﺎم اﻝدراﺴﻲ 2019-2018م

اﻻﺤد 2018/11/11

ﺒداﻴﺔ اﻝدراﺴﺔ ﻝﻠﻌﺎم  2019/ 2018م

اﻻﺤد 2018/11/11

بسم ﷲ الرحمن الرحيم
@ @bîuìÛìäØnÛaë@âìÜÈÜÛ@æa†ìÛa@òÈßbu

òîàÜÈÛa@æëû“Ûa@òãbßc
التقويـم الدراسي للعام 2019/2018م
البنـد
مجلس االساتذة الثالث للعام 2018
بداية التسجيل للطالب الجدد للفصل الدراسي األول 2019-2018
بداية التسجيل للطالب القدامي للفصل الدراسي األول
بداية الدراسة للطالب الجدد والقدامى للفصل ااألول للعام الدراسي 2019-2018
نھاية التسجيل للطالب الجدد للعام الدراسي 2019-2018
نھاية تسليم البطاقات لجميع الطالب الجدد والقدامي
مجلس األسـاتـذة الرابع للعام 2018
أسبوع المــــــــھندس االكاديمي
نھاية الدراسة للفصل الدراسي األول
بداية امتحانات الفصل الدراسي األول
نھاية امتحانات الفصل الدراسي األول
مجلس االساتذة األول للعام 2019
بداية العطلة الفصلية
بداية امتحانات إزالة الرسوب
نھاية امتحانات إزالة الرسوب
نھاية إجازة نتائج امتحانات الفصل الدراسي األول
بداية التسجيل للفصل الدراسي الثاني
بداية الدراسة للفصل الدراسي الثاني
نھاية التسجيل للفصل الدراسي الثاني
نھاية تسليم البطاقات لجميع الطالب
مجلس األسـاتـذة الثانى للعام 2019
أسبوع النشاط العلمي االكاديمي
مجلس األسـاتـذة الثالث للعام 2019م
نھاية الدراسة للفصل الدراسي الثاني
بداية امتحانات الفصل الدراسي الثاني
بداية التسجيل للطالب الجدد للعام الدراسي 2020-2019م
نھاية امتحانات الفصل الدراسي الثاني
بداية امتحانات إزالة الرسوب
نھاية امتحانات إزالة الرسوب
نھاية إجازة نتائج امتحانات الفصل الدراسي الثاني
بداية التسجيل للطالب القدامى للعام الدراسي 2020 -2019م
بداية الدراسة للعام  2020/2019م

التاريخ
الخميس 2018/9/20
االحد 2018/10/ 28
االحد 2018/11/11
االحد 2018/11/11
االحد 2018/11/18
الخميس 2018/11/22
الخميس 2018/12/20
االحد - 1/13الخميس 2019/1/17
الخميس 2019/2/28
السبت 2019/3/2
الخميس 2019/3/21
الخميس2019/3/21
الجمعة 2019/3/22
السبت 2019/3/23
الخميس 2019/4/4
االحد 2019/4/14
االحد 2019/4/14
االحد 2019/4/21
االحد 2019/5/5
االحد 2019/5/5
الخميس 2019/6/20
االحد -2019/7/23الخميس 2019/7/27
الخميس 2019/9/19
الخميس 2019/9/19
االحد 2019/9/22
االحد 2019/10/27
االحد 2019/10/13
الثالثاء 2019/10/15
الخميس 2019/10/ 24
االحد 2019/11/3
االحد 2019/11/10
االحد 2019/11/10

بسم ﷲ الرحمن الرحيم
@ @bîuìÛìäØnÛaë@âìÜÈÜÛ@æa†ìÛa@òÈßbu

òîàÜÈÛa@æëû“Ûa@òãbßc
التقويـم الدراسي للعام 2020/2019
البنـد

التاريخ

مجلس االساتذة الثالث للعام 2019

الخميس 2019/9/19

بداية التسجيل للطالب الجدد للفصل الدراسي األول 2020-2019
بداية التسجيل للطالب القدامي للفصل الدراسي األول

االحد 2019/10/27
الخميس 2019/11/10

بداية الدراسة للطالب الجدد والقدامى للفصل ااألول للعام الدراسي 2020-2019
نھاية التسجيل للطالب القدامي للعام الدراسي 2020-2019
نھاية تسليم البطاقات لجميع الطالب الجدد والقدامي
مجلس األسـاتـذة الرابع للعام 2019
أسبوع المــــــــھندس االكاديمي
نھاية الدراسة للفصل الدراسي األول
بداية امتحانات الفصل الدراسي األول
نھاية امتحانات الفصل الدراسي األول
مجلس االساتذة األول للعام 2020م
بداية العطلة الفصلية

االحد 2019/11/10
االحد 2019/11/17
الخميس 2019/11/21
الخميس 2019/12/19
االحد - 1/12الخميس 2020/1/16
الخميس 2020/2/27
الخميس 2020/2/29
الخميس 2020/3/19
الخميس 2020/3/19
الجمعه 2020/3/20
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