
       

         
 

 في المرحلة الجامعية األولى 2017/2018التقويم الجامعي للعام الدراسي   
 النظام الفصلي: -

 17/9/2017 األحد بدء الفصل الدراسي األول
 4/1/2018 اخلميس انتهاء الفصل الدراسي األول

 14/1/2018 األحد بدء الدورة االمتحانية الفصلية األوىل
 15/2/2018 اخلميس االمتحانية الفصلية األوىلانتهاء الدورة 

 18/2/2018 األحد بدء العطلة االنتصافية
 22/2/2018 اخلميس انتهاء العطلة االنتصافية

 1/3/2018 اخلميس آخر موعد إلعالن نتائج الدورة الفصلية األوىل للكليات التطبيقية
 8/3/2018 اخلميس النظرية واالقتصاد آخر موعد إلعالن نتائج الدورة الفصلية األوىل للكليات

 25/2/2018 األحد بدء الفصل الدراسي الثاين
 7/6/2018 اخلميس انتهاء الفصل الدراسي الثاين

 12/6/2018 الثالثاء بدء الدورة االمتحانية الفصلية الثانية
 12/7/2018 اخلميس انتهاء الدورة االمتحانية الفصلية الثانية

 24/7/2018 الثالثاء نتائج الدورة الفصلية الثانية للكليات التطبيقيةآخر موعد إلعالن 
 2/8/2018 اخلميس آخر موعد إلعالن نتائج الدورة الفصلية الثانية للكليات النظرية واالقتصاد

 27/8/2018 االثنني بدء امتحانات الدورة التكميلية
 3/9/2018 االثنني انتهاء امتحانات الدورة التكميلية

 6/9/2018 اخلميس آخر موعد إلعالن نتائج الدورة التكميلية
 16/9/2018 األحد 2018/2019بدء العام الدراسي 

          
 
 
 
 
 
 



 
 

  2017/2018للعام الدراسي  في الدراسات العليا في سني المقررات التقويم الجامعي 
 :السنويالنظام  -

 2/1/2018 االثنني تبدأ الدراسة يف سنة املقررات
 8/4/2018 األحد بدء العطلة االنتصافية

 19/4/2018 اخلميس انتهاء العطلة االنتصافية
 23/4/2018 االثنني استئناف الدراسة

 23/8/2018 اخلميس انتهاء الدراسة
 2/9/2018 األحد بدء االمتحانات

 13/9/2018 اخلميس انتهاء االمتحانات
 20/9/2018 اخلميس آخر موعد إلعالن نتائج االمتحانات

 
          

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 
 

في دراسات التأهيل والتخصص)باستثناء دبلوم التأهيل التربوي في كليات التربية( في  التقويم الجامعي 
  2017/2018للعام الدراسي  سني المقررات

 

 :الفصليالنظام  -
 4/2/2018 األحد تبدأ الدراسة يف سنة املقررات

 10/5/2018 اخلميس الدراسي األولانتهاء الفصل 
 20/5/2018 األحد بدء االمتحانات الفصلية األوىل

 31/5/2018 اخلميس انتهاء االمتحانات الفصلية األوىل
 3/6/2018 األحد بدء العطلة االنتصافية

 7/6/2018 اخلميس انتهاء العطلة االنتصافية
 10/6/2018 األحد بدء الفصل الدراسي الثاين

 27/9/2018 اخلميس انتهاء الفصل الدراسي الثاين
 30/9/2018 األحد بدء الدورة االمتحانية الفصلية الثانية

 11/10/2018 اخلميس انتهاء الدورة االمتحانية الفصلية الثانية
 18/10/2018 اخلميس آخر موعد إلعالن نتائج االمتحانات

 28/10/2018 األحد والتخصصيف دراسات التأهيل بدء الدورة التكميلية 
 1/11/2018 اخلميس يف دراسات التأهيل والتخصصانتهاء الدورة التكميلية 

 5/11/2018 االثنني آخر موعد إلعالن نتائج امتحانات الدورة التكميلية
 

 

 


