
  ٢٠١٦/٢٠١٧للعام الجامعي  ولاألتقويم الفصل الدراسي 
ً عشر أسبوع أربعةالدراسة    شاملة أسبوع إمتحانات منتصف الفصل الدراسى ا

  التاريخ  البيان  م
  ٨/٩/٢٠١٦ –٣٠/٨/٢٠١٦  إمتحانات دور سبتمبر  ١

  ١٧/٩/٢٠١٦ –٩/٩/٢٠١٦  أجازة عيد األضحى المبارك  ٢

  ٢٥/٩/٢٠١٦، ٢٤السبت و األحد  بدء الدراسة لجميع الفرق  ٣

  ٢/١٠/٢٠١٦األحد   أجازة رأس السنة الھجرية  ٤

  ٦/١٠/٢٠١٦الخميس   أجازة السادس من أكتوبر  ٥

  ٨/١٠/٢٠١٦السبت   لجميع الفرق ٢/١٠/٢٠١٦تعويض   ٦

  ١٣/١٠/٢٠١٦الخميس   للفرقة اإلعداية ٢/١٠/٢٠١٦تعويض   ٧

  ١٥/١٠/٢٠١٦السبت   لجميع الفرق ٦/١٠/٢٠١٦تعويض   ٨

  ٢٥/١٠/٢٠١٦الي الثالثاء   ١٨/١٠/٢٠١٦الثالثاء   دور نوفمبر  ٩

  إمتحانات منتصف الفصل الدراسى لجميع األقسام ١٠

  )الثامناألسبوع (

١٧/١١/٢٠١٦ – ١٢/١١/٢٠١٦  

  إمتحانات منتصف الفصل الدراسى للفرقة اإلعدادية ١١

  )التاسعاألسبوع (

٢٤/١١/٢٠١٦ – ١٩/١١/٢٠١٦  

توزيع إستمارات تقييم الطالب للفرقة االعدادية نظام  بدء ١٢
  الفصلين

٣/١٢/٢٠١٦  

بدء توزيع إستمارات تقييم الطالب لجميع الفرق نظام  ١٣
  الفصلين

١٢/١٢/٢٠١٦  

  ١١/١٢/٢٠١٦األحد  أجازة المولد النبوى الشريف ١٤

  ١٥/١٢/٢٠١٦الخميس   تعويض أجازة المولد النبوى للفرقة اإلعدادية ١٥

  ١٧/١٢/٢٠١٦السبت   تعويض أجازة المولد النبوى لجميع الفرق ١٦

  ٢٩/١٢/٢٠١٦الخميس   آخر يوم دراسى فى الفصل األول ١٧

  لكافة الفرق بداية إمتحانات الفصل الدراسى األول ١٨

  ٣١/١٢/٢٠١٦إال أولى تعدين 

  ١/١/٢٠١٧ األحد

  ٧/١/٢٠١٧السبت   المجيد أجازة عيد الميالد ١٩

  ١٩/١/٢٠١٧الخميس   الغطاس أجازة عيد ٢٠

  ٢٤/١/٢٠١٧الثالثاء   إنتھاء إمتحانات الفصل الدراسى األول ٢١



  ٢٠١٦/٢٠١٧للعام الجامعي  ثانيتقويم الفصل الدراسي ال
ً عشر أسبوع أربعةالدراسة    شاملة أسبوع إمتحانات منتصف الفصل الدراسى ا

  التاريخ  البيان  م

  ١٢/٢/٢٠١٧، ١١األحد السبت و   بدء الدراسة لجميع الفرق  ١

  )األسبوع الثامن(٦/٤/٢٠١٧–١/٤/٢٠١٧  إمتحانات منتصف الفصل الدراسى لجميع األقسام  ٢

  )األسبوع التاسع(١٣/٤/٢٠١٧–٨/٤/٢٠١٧  إمتحانات منتصف الفصل الدراسى للفرقة اإلعدادية  ٣

  ٢١/٤/٢٠١٧إلى الجمعة  ١٥/٤السبت   أجازة أسبوع شم النسيم وعيد القيامة  ٤

  ٢٢/٤/٢٠١٧السبت   تعويض أجازة عيد تحرير سيناء لجميع األقسام  ٥

  ٣٠/٤/٢٠١٧األحد  – ٢٣/٤/٢٠١٧األحد   )دور إبريل(امتحان تخلف التخلف   ٦

  ٢٥/٤/٢٠١٧الثالثاء   أجازة عيد تحرير سيناء  ٧

  ٢٧/٤/٢٠١٧الخميس   تعويض أجازة عيد تحرير سيناء للفرقة اإلعدادية  ٨

  ٢٩/٤/٢٠١٧السبت   بدء توزيع إستمارات تقييم الطالب للفرقة االعدادية نظام الفصلين   ٩

  ٢٩/٤/٢٠١٧السبت   لجميع الفرق ١/٥/٢٠١٧تعويض   ١٠

  ١/٥/٢٠١٧اإلثنين  أجازة عيد العمال  ١١

  ٤/٥/٢٠١٧الخميس   للفرقة اإلعداية ١/٥/٢٠١٧تعويض   ١٢

  ٧/٥/٢٠١٧االحد   الفرق نظام الفصلينبدء توزيع إستمارات تقييم الطالب لجميع   ١٣

  ٢٥/٥/٢٠١٧الخميس   آخر يوم دراسى فى الفصل الثانى  ١٤

  ٢٦/٥/٢٠١٧  بداية شھر رمضان  ١٥

١٦  
  بداية إمتحانات الفصل الدراسى الثانى لكافة الفرق

  ٢٠١٧/ ٥/ ٢٤وس حاسبات يما عدا بكالور
  ٢٧/٥/٢٠١٧السبت 

  ٥/٦/٢٠١٧اإلثنين   بدأ مشروع البكالوريوس قسم عمارة  ١٧

١٨  
  )مقررات ٦لوائح ( إنتھاء إمتحانات الفصل الدراسى الثانى

  ٢٠١٧/ ٦/ ١٩، ١٨، ١٧مقررات  ٧لوائح 
  ١٥/٦/٢٠١٧الخميس

  ١٧/٦/٢٠١٧السبت   بدأ مشروع البكالوريوس لباقى األقسام  ١٩

  ٢٨/٦/٢٠١٧-٢٦  أجازة عيد الفطر  ٢٠

  ١٧/٧/٢٠١٧- ١٦األحد و اإلثنين    البكالوريوسلجان الممتحنين لكل الفرق ما عدا   ٢١

  ٢٠١٧/ ٧/  ٢٠و  ١٩األربعاء والخميس   مناقشة مشاريع البكالوريوس  ٢٢

  ٢٣/٧/٢٠١٧األحد   أجازة ثورة يوليو  ٢٣

  ٢٥/٧/٢٠١٧-٢٤  لجان الممتحنين للبكالوريوس  ٢٤

  ٣٠/٧/٢٠١٧األحد   إستخراج بيانات النجاح  ٢٥
 


