التقويم األكادميي للعام اجلامعي 2017/2016
الفصل الدراسي االول وبداية الفصل الدراسي الثاني 2017/2016
الفترة الزمنية

م

البيان

.1

بدء االرشاد األكاديمي للطلبة المقيدين

السبت 2016/7/30

.2

بدء االرشاد األكاديمي للطلبة الجدد

السبت 2016/9/3

.3

بداية الفصل الدراسي االول

السبت 2016/9/24

.4

عيد القوات المسلحة

الخميس 2016/10/6

من

الى
الخميس 2016/9/1
السبت 2016/10/1

.5

الحذف واالضافة

األثنين 2016/9/19

الخميس 2016/9/29

.6

الحذف فقط

السبت 2016/10/1

السبت 2016/10/15

.7

االنسحاب ()W

األحد 2016/10/16

الخميس 2016/12/8

.8

فتح باب الترشيح النتخابات اتحاد الطالب

.9

عيد األضحى المبارك

األثنين 2016/10/17
السبت 2016/9/10

الثالثاء 2016/9/13

.10

عيد رأس السنة الهجرية

االحد 2016/10/2

.11

انتخابات اتحاد الطالب

األحد 2016/11/6

.12

امتحانات منتصف الفصل الدراسي االول

السبت 2016/11/19

الخميس 2016/12/1

.13

سداد مصروفات الفصل الدراسي الثاني

الثالثاء 2016/11/1

الخميس 2016/11/24

.14

االرشاد األكاديمي للفصل الدراسي الثاني

السبت 2016/11/26

الخميس 2016/12/22

.15

المولد النبوي

.16

عيد الميالد المجيد

.17

عيد الثورة

االثنين 2016/12/12
السبت 2017/1/7
األربعاء 2017/1/25

.18

امتحان نهاية الفصل الدراسي االول

السبت 2016/12/31

الخميس2017/1/26

.19

اجازة نهاية الفصل الدراسي االول

السبت 2017/1/28

الخميس 2017/2/9

.20

بداية الفصل الدراسي الثاني

.21

عيد الغطاس

السبت 2017/2/11

االجازات الخاصة باإلخوة المسيحين
الخميس 2017/1/19

مالحظات
آخر يوم إرشاد
للمرحلة الثالثة

التقويم األكادميي للعام اجلامعي 2017/2016

للفصل الدراسي الثاني وبداية الفصل الصيفي

م

الفترة الزمنية

البيان

.1

بداية محاضرات الفصل الدراسي الثاني

الى

من
السبت 2017/2/11

.2

الحذف واالضافة

السبت 2017/2/4

الخميس 2017/2/16

.3

الحذف فقط
االنسحاب ()W

السبت 2017/2/18

الخميس 2017/3/2

السبت 2017/3/4

الخميس 2017/4/20

.5

حفل تكريم االوائل في الفصل الدراسي االول

.6

امتحانات منتصف الفصل الدراسي الثاني

.7

انتخابات الطالب المثالي للجامعة

.8

سداد القسط االول لرسوم العام الدراسي

.9

شم النسيم

االثنين 2017/4/17

 .10عيد تحرير سيناء

الثالثاء 2017/4/25

.4

الثالثاء 2017/3/14
الثالثاء 2017/5/2

الثالثاء 2017/4/18

السبت 2017/4/8
السبت 2017/4/15

2017/2016

 .11عيد العمال

الخميس 2017/5/11

االثنين 2017/5/1

 .12االرشاد األكاديمي للفصل الدراسي الصيفي وسداد

السبت 2017/5/13

الخميس 2017/5/25

 .13امتحانات نهاية الفصل الدراسي الثاني

السبت 2017/5/27

الخميس 2017/6/15

 .14بداية الفصل الدراسي الصيفي

السبت 2017/7/1

الخميس 2017/8/17

الرسوم

 .15عيد ثورة يوليو

االحد 2017/7/23

االجازات الخاصة باإلخوة المسيحين
 .16أحد الشعانين
 .17خميس العهد

االحد

2017/4/9

الخميس 2017/4/13

 .17سبت النور

السبت

2017/4/15

 .18األحد عيد القيامة

االحد

2017/4/16

مالحظات

التقويم األكادميي
للفصل الدراسي الصيفي 2017/2016
م

البيان

.1

بداية الفصل الدراسي الصيفي

الفترة الزمنية
الى

من
السبت 2017/7/1

.2

الحذف واالضافة

السبت 2017/6/24

الخميس 2017/7/6

.3

الحذف فقط

السبت 2017/7/8

الخميس 2017/7/13

.4

االنسحاب ()W

الخميس 2017/7/13

الخميس 2017/8/3

.5

امتحان نصف الفصل الصيفي

السبت 2017/7/22

الخميس 2017/7/27

.6

عيد الفطر المبارك

االحد 2017/6/25

األربعاء 2017/6/28

.7

امتحان نهاية الفصل الصيفي

السبت 2017/8/12

الخميس 2017/8/17

مالحظات

