التقويو الأكاديهي للعام الجانعي2019/2018
الفصل الدراسي الاول وبداية الفصل الدراسي الثاني2019/2018
الفترة الزمنية

م

البيان

.1

بذء االرشاد األمادٌمً ىيطيبت اىمقٍذٌه

االثىٍه 2018 /8 /6

.2

بذء االرشاد األمادٌمً ىيطيبت اىجذد

اىسبج 2018 /9 /8

.3

بذاٌت اىفصو اىذراسً االوه

.4

اىحذف واالضافت

.5

عٍذ اىىصز اىمجٍذ

من

الى
اىخمٍس 2018 /8 /30
اىخمٍس 2018 /9 /27

اىسبج 2018 /9 /22
األثىٍه 2018 /9 /17

اىخمٍس 2018 /9/27

اىسبج 2018 /10 /6

.6

اىحذف فقط

اىسبج 2018 /9 /2 9

اىخمٍس 2018 /10 /11

.7

االوسحاب ()W

اىسبج 2018 /10 /13

اىخمٍس 2018 /12 /13

.8

عٍذ رأس اىسىت اىهجزٌت

.9

فتح باب الترشيح النتخابات اتحاد

. 10
.12

. 11
. 13
.14

اىثالثاء 2018 /9 /11

الطالب

انتخابات اتحاد الطالب
امتحاواث مىتصف اىفصو اىذراسً االوه

األحذ 2018 /11 /11

اىخمٍس 2018 /11 /15

اىسبج 2018 /11 /10

اىخمٍس 2018 /11 /2 2

سذاد مصزوفاث اىفصو اىذراسً اىثاوً

اىسبج 2018 /1 1 /3

اىخمٍس 2019 /1 /3

االرشاد األمادٌمً ىيفصو اىذراسً
اىثاوً
اىمىىذ اىىبىي

اىسبج 2018 /12 /15

اىخمٍس 2019 /1 /3

.15

عٍذ اىمٍالد اىمجٍذ

.16

عٍذ اىثىرة

.17

امتحان وهاٌت اىفصو اىذراسً االوه:
 األسبىع األوه-امتحاواث ابتٍل.
 األسبىع اىثاوً-امتحاواث اىمىاد
اىحزة  +متطيباث اىجامعت.
 األسبىع اىثاىث واىزابع-امتحاواث
وهاٌت اىفصو اىذراسً األوه ىينيٍاث.
اجاسة وهاٌت اىفصو اىذراسً االوه

.19

بذاٌت اىفصو اىذراسً اىثاوً

.20

عٍذ اىغطاس

.18

اىسبج 2018 /10 /27

اىسبج 2018 /11 /3

اىثالثاء 2018 /11 /20
األثىٍه 2019 /1 /7
اىخمٍس 2018 /1 /25
اىسبج 2018 /12 /22
اىسبج 2018 /12 /29
األربعاء 2019 /1 /9
اىسبج 2019 /1 /26

اىخمٍس 2018 /12 /27
االحذ 2019 /1 /6
اىخمٍس 2019 /1/24
اىخمٍس 2019 /2 /7

الدبت 2019/2/9

االجازات الخاصة باإلخوة المسيحين
اىسبج 2019 /1 /19

1

مالحظات

الكاديهي للعام الجانعي2019/2018
التقويو أ
للفصل الدراسي الثاني وبداية الفصل الصيفي

م

الفترة الزمنية

البيان

.1

بداية محاضرات الفرل الدراسي الثاني

الى

من
الدبت 2019/2/9

.2

الحذف واالضافة

الدبت2019/2/9

الخميس 2019/2/21

.3

الحذف فقط
االوسحاب ()W

الدبت2019/2/16

الخميس2019/2/27

الدبت 2019/3/2

الخميس 2019/4/18

.5

امتحانات منترف الفرل الدراسي الثاني:

.4




متطمبات جامعة +مهاد حرة.

االثنين 2019/4/1

الدبت2019/3/30

الثالثاء 2019/4/2

مهاد الكمية.

الخميس2019/4/11

الثالثاء 2019/4/16

.6

انتخابات الطالب المثالي لمجامعة

.7

سداد القدط االول لرسهم العام الدراسي2019/2020

.8

شم النديم

االثنين 2019/4/29

.9

عيد تحرير سيناء

الخميس 2019/4/25

الدبت2019/4/13

 .10عيد العمال

األربعاء 2019/5/1

 .11االرشاد األكاديمي لمفرل الدراسي الريفي وسداد

الدبت2019/5/11

الخميس 2019/5/23

اىسبج 2019 /5 /18
اىسبج 2019 /5 /25

اىخمٍس 2019 /5/24
االحذ 2019 /6 /2

اىسبج 2019 /6 /8

اىسبج 2019 /6 /22
الخميس2019/6/6
الخميس 2019/8/29

.13

الرسهم
امتحان وهاٌت اىفصو اىذراسً اىثاوً:
 األسبىع األوه-امتحاواث ابتٍل.
 األسبىع اىثاوً-امتحاواث اىمىاد اىحزة  +متطيباث
اىجامعت.
 األسبىع اىثاىث واىزابع-امتحاواث وهاٌت اىفصو
اىذراسً األوه ىينيٍاث.
عيد الفطر المبارك

اإلثنين2019/6/3

.14

بداية الفرل الدراسي الريفي

الدبت2019/7/6

.15

عيد ثهرة يهليه

. 12

الخميس 2019/5/9

االحد 2018/7/23

االجازات الخاصة باإلخوة المسيحين
 .16أحد الذعانين
.17

االحد

خميس العهد

2019/4/21

الخميس 2019/4/25

 .18سبت النهر

الدبت

2019/4/27

 .19األحد عيد القيامة

االحد

2019/4/28

2

مالحظات

الكاديهي للعام الجانعي2019/2018
التقويو أ
للفصل الدراسي الصيفي
م

البيان

.1

بداية الفرل الدراسي الريفي

الفترة الزمنية
الى

من
الدبت 2019/7/6

.2

الحذف واالضافة

الدبت2019/7/6

الخميس2019/7/11

.3

الحذف فقط

الدبت 2019/7/6

الخميس 2019/7/11

.4

امتحان نرف الفرل الدراسي الريفي

الدبت 2019/7/20

الخميس 2019/7/25

.5

االوسحاب ()W

الدبت 2019/7/20

الخميس 2019/8/1

.6

عٍذ األضحى اىمبارك

األحد 2019/8/11

الخميس 2019/8/15

.7

امتحان نهاية الفرل الريفي

الدبت 2019/8/24

الخميس 2019/8/29

3

مالحظات

