جامعة األميرة سمية للتكنولوجيا
عمادة القبول والتسجيل

التقويم الجامعي للعام الدراسي 2018 / 2017
الفصل األول 2018/ 2017
اليوم

التاريخ

الموضوع

األحد

 17أيلول 2017

بدء العام الجامعي ودوام أعضاء هيئة التدريس

األحد  -الخميس

 21 –17أيلول 2017

أسبوع الدورات التدريبية ألعضاء هيئة التدريس واالداريين الجدد

األحد – الخميس

 21 -17أيلول 2017

فترة السحب واإلضافة لمواد الفصل األول

الثالثاء – الخميس

 21–19أيلول 2017

فترة السحب واإلضافة للشعب الملغاة

الخميس

 21أيلول 2017

رأس السنة الهجرية ( تقديراً ) .عطلة

األحد  -الخميس

 28 –24أيلول 2017

أسبوع اإلرشاد األكاديمي للطلبة ولقاء الطلبة الجدد

األحد

 1تشرين األول 2017

بدء التدريس للفصل األول

اإلثنين

 2تشرين األول 2017

آخر موعد لتسجيل مواد الفصل األول

االربعاء

 1تشرين الثاني 2017

آخر موعد للتقدم لالمتحانات التكميلية لمواد الفصل الصيفي 2017/2016

السبت  -الخميس

 9-4تشرين الثاني 2017

فترة االمتحان األول

السبت  -االثنين

 20-18تشرين الثاني 2017

فترة امتحان منتصف الفصل

االحد  -الخميس

 30 - 26تشرين الثاني 2017

فترة تسجيل مواد الفصل الثاني

الخميس

 30تشرين الثاني 2017

عيد المولد النبوي الشريف ( تقديراً ) .عطلة

السبت  -الخميس

 14–9كانون األول 2017

فترة االمتحان الثاني

االحد  -الخميس

 28 –24كانون األول 2017

فترة التقدم لالنتقال من تخصص إلى آخر

االثنين

 25كانون األول 2017

عيد الميالد المجيد*

االثنين

 1كانون الثاني 2018

رأس السنة الميالدية .عطلة

الثالثاء

 9كانون الثاني 2018

انتهاء فترة االنسحاب من مادة أو أكثر من مواد الفصل األول

االربعاء

 10كانون الثاني 2018

آخر موعد لالنسحاب من الفصل األول

السبت – الخميس

 25 -13كانون الثاني 2018

فترة االمتحانات النهائية للفصل األول

األحد

 28كانون الثاني 2018

آخر موعد لتسليم النتائج النهائية للفصل واعتمادها

األحد

 28كانون الثاني 2018

بدء عطلة نهاية الفصل األول واجازة أعضاء هيئة التدريس

الخميس

 1شباط 2018

آخر موعد لالعتراض على النتائج النهائية للفصل األول

الفصل الثاني 2018/ 2017
اليوم

التاريخ

الموضوع

األحد – الثالثاء

 6–4شباط 2018

فترة السحب واإلضافة لمواد الفصل الثاني

األربعاء – الخميس

 8 –7شباط 2018

فترة السحب واإلضافة للشعب الملغاة

الخميس

 8شباط 2018

آخر موعد لتسجيل مواد الفصل الثاني

األحد

 11شباط 2018

بدء التدريس للفصل الثاني

األحد

 11آذار 2018

آخر موعد للتقدم لالمتحانات التكميلية لمواد الفصل األول

السبت – الخميس

 15 –10اذار 2018

فترة االمتحان األول

السبت  -االثنين

 31اذار–  2نيسان 2018

فترة امتحان منتصف الفصل

السبت – الخميس

 19 –14نيسان 2018

فترة االمتحان الثاني

األحد

 22نيسان 2018

أحد الشعانين*

األحد – االثنين

 30 –29نيسان 2018

عيد الفصح المجيد*

الثالثاء

 1أيار 2018

عيد العمال العالمي .عطلة

األحد – الخميس

 17 –13أيار2018

فترة التسجيل لمواد الفصل الصيفي

األحد

 20أيار2018

انتهاء فترة االنسحاب من مادة أو أكثر من مواد الفصل الثاني

األحد – الخميس

 24 –20أيار 2018

فترة التقدم لالنتقال من تخصص إلى آخر

الثالثاء

 22أيار 2018

آخر موعد لالنسحاب من الفصل الثاني

الجمعة

 25أيار 2018

عيد اإلستقالل .عطلة

السبت – الخميس

 26ايار–  7حزيران 2018

فترة االمتحانات النهائية

األحد

 10حزيران 2018

آخر موعد لتسليم النتائج النهائية للفصل واعتمادها

األحد

 10حزيران 2018

بدء العطلة الصيفية للطلبة واجازة أعضاء هيئة التدريس

الخميس

 14حزيران 2018

آخر موعد لالعتراض على النتائج النهائية لمواد الفصل الثاني

الفصل الصيفي 2018/ 2017
اليوم

التاريخ

الموضوع

الجمعة  -االثنين

 18 – 15حزيران 2018

عطلة عيد الفطر السعيد (تقديرا)

األحد – الثالثاء

 19–17حزيران 2018

فترة السحب واإلضافة لمواد الفصل الصيفي

األربعاء – الخميس

 21 –20حزيران 2018

فترة السحب واإلضافة للشعب الملغاة

األحد

 1تموز 2018

بدء التدريس للفصل الصيفي

السبت – الخميس

 19 –14تموز 2018

فترة االمتحان األول

السبت – االثنين

 23 –21تموز 2018

فترة امتحان منتصف الفصل

األحد – الخميس

 26 –22تموز 2018

فترة التسجيل لمواد الفصل األول2019 / 2018

الثالثاء

 31تموز 2018

آخر موعد للتقدم لالمتحانات التكميلية لمواد الفصل الثاني

السبت-الخميس

 9 –4آب 2018

فترة االمتحان الثاني

األحد – الخميس

 9 –5آب 2018

فترة التقدم لالنتقال من تخصص إلى آخر

االثنين– الجمعة

 24-20اب 2016

عطلة عيد األضحى المبارك (تقديراً )

االربعاء

 22آب 2018

انتهاء فترة االنسحاب من مادة أو أكثر من مواد الفصل الصيفي آخر موعد لالنسحاب من
الفصل الصيفي

السبت –الخميس

 30 –25آب 2018

فترة االمتحانات النهائية

األحد

 2أيلول 2018

بدء عطلة الفصل الصيفي

األحد

 2أيلول 2018

آخر موعد لتسليم النتائج النهائية للفصل واعتمادها

الثالثاء

 4أيلول 2018

آخر موعد لالعتراض على النتائج النهائية للفصل الصيفي

األحد

 16أيلول 2018

بدء العام الجامعي  2019/2018ودوام أعضاء الهيئة التدريسية



يعطل الطلبة المسيحيون في االعياد المسيحية التالية:

عيد الميالد المجيد ( لمدة يومين) ،عيد الفصح المجيد (لمدة يومين) ،احد الشعانين.

