
رابطة أعض��اء هيئة التدريس للكلي��ات التطبيقية
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البيانالتاريخاليوم

30/8/2015األحد
دوام أعضاء هيئة التدريس و الهيئة اإلدارية للفصل 

الدراسي 2015/2016

األحد
الخميس

30/8/2015
3/9/2015

التسجيل المتأخر و السحب و اإلضافة للطلبة 
المستمرين للفصل الدراسي األول 2015/2016

األثنين
الثالثاء

31/8/2015
1/9/2015

فترة المقابالت الشخصية للطلبة المقبولين للفصل 
الدراسي األول 2015/2016 ) كلية التربية األساسية 

– كلية العلوم الصحية – كلية التمريض ( اختبارات 
المستوى لكلية الدراسات التكنولوجية .

األثنين
الثالثاء

31/8/2015
1/9/2015

امتحان مستوى اللغة اإلنجليزية للطلبة المستجدين.

األربعاء
الخميس

2/9/2015
3/9/2015

ندوات تنويرية للطلبة المستجدين .

انتهاء فترة إدخال حاالت إعادة القيد .2/9/2015األربعاء

آخر موعد الستالم درجات االمتحانات المؤجلة.2/9/2015األربعاء

إنتهاء فترة اإلضافة للطلبة المستمرين .3/9/2015الخميس

بداية الدراسة للفصل الدراسي االول 2016-6/9/20152015األحد

األحد
الثالثاء

6/9/2015
8/9/2015

فترة اإلرشاد و التسجيل للطلبة المستجدين للفصل 
الدراسي األول 2015-2016

21/10/2015األربعاء
آخر موعد الستالم الجدول الدراسي للفصل الثاني 

2015-2016

آخر موعد لالنسحاب الجزئي من المقررات 29/10/2015الخميس

األحد
الخميس

1/11/2015
12/11/2015

فترة اإلرشاد و التسجيل المبكر للفصل الدراسي 
الثاني 2015-2016

األحد
الخميس

15/11/2015
26/11/2015

فترة التقديم لطلبات تغيير التخصص.

1/12/2015الثالثاء
آخر موعد لتقديم طلبات لالنسحاب الكلي من جميع 

المقررات و طلبات وقف القيد.

14/12/2015األثنين
آخر يوم في الدراسة و رصد الحرمان للفصل الدراسي 

األول 2015-2016

الثالثاء
األثنين

15/12/2015
28/12/2015

فترة االمتحانات النهائية للفصل األول 2015-2016

31/12/2015الخميس
آخر موعد لرصد درجات المقررات الدراسية للفصل 

الدراسي األول 2015-2016

األحد 
السبت

3/1/2016
16/1/2016

إجازة منتصف العام الدراسي 2015-2016

بدء الدوام ألعضاء هيئة التدريس و اعضاء الهيئة االدارية للفصل الدراسي األول 2017-28/8/20162016األحد

بداية الدراسة للفصل الدراسي األول 2016  - 4/9/20162017األحد

البيانالتاريخاليوم

بداية الدراسة و التسجيل المتأخر و السحب و اإلضافة22/5/2016األحد

انتهاء فترة االضافة24/5/2016الثالثاء

انتهاء فترة السحب من المقررات 13/6/2016األثنين

آخر يوم للفصل الدراسي الصيفي 2016-14/7/20162015الخميس

السبت
الثالثاء

16/7/2016
19/7/2016

فترة االمتحانات النهائية للفصل الدراسي الصيفي 
2015-2016

21/7/2016الخميس
آخر موعد لرصد درجات المقررات الدراسية للفصل 

الدراسي الصيفي 2015-2016

البيانالتاريخاليوم

17/1/2016األحد
دوام أعضاء هيئة التدريس و الهيئة اإلدارية للفصل 

الدراسي الثاني 2015/2016 

األحد
الخميس

17/1/2016
21/1/2016

التسجيل المتأخر و السحب و اإلضافة للفصل الدراسي 
الثاني 2015/2016

فترة المقابالت الشخصية للطلبة المقبولين للفصل 18/1/2016األثنين
الدراسي الثاني 2015/2016 ) كلية التربية األساسية 

– كلية العلوم الصحية – كلية التمريض ( اختبارات 
المستوى لكلية الدراسات التكنولوجية .

19/1/2016الثالثاء

األثنين
الثالثاء

18/1/2016
19/1/2016

امتحان مستوى اللغة اإلنجليزية للطلبة المستجدين.

األربعاء
الخميس

20/1/2016
21/1/2016

ندوات تنويرية للطلبة المستجدين .

انتهاء فترة إدخال حاالت إعادة القيد .20/1/2016األربعاء

آخر موعد الستالم درجات االمتحانات المؤجلة.20/1/2016األربعاء

إنتهاء فترة اإلضافة للطلبة المستمرين .21/1/2016الخميس

بداية الدراسة للفصل الدراسي الثاني 2016-24/1/20162015األحد

األحد
الثالثاء

24/1/2016
26/1/2016

فترة اإلرشاد و التسجيل للطلبة المستجدين .

24/2/2016األربعاء
آخر موعد الستالم الجدول الدراسي للفصل الصيفي 

2015-2016

28/2/2016األحد
آخر موعد الستالم الجدول الدراسي للفصل األول 

2016-2017

آخر موعد لالنسحاب الجزئي من المقررات.10/3/2016الخميس

األحد
الخميس

13/3/2016
17/3/2016

فترة اإلرشاد و التسجيل المبكر للفصل الدراسي 
الصيفي 2015-2016

األحد
الخميس

20/3/2016
31/3/2016

فترة اإلرشاد و التسجيل المبكر للفصل الدراسي االول 
2016-2017

األحد
الخميس

20/3/2016
31/3/2016

فترة التقديم لطلبات تغيير التخصص.

14/4/2016الخميس
آخر موعد لتقديم طلبات لالنسحاب الكلي من جميع 

المقررات و طلبات وقف القيد.

28/4/2016الخميس
آخر يوم في الدراسة و رصد الحرمان للفصل الدراسي 

الثاني 2015-2016

السبت
الخميس

30/4/2016
12/5/2016

فترة االمتحانات النهائية للفصل الدراسي الثاني 
2015-2016

16/5/2016األثنين
آخر موعد لرصد درجات المقررات الدراسية للفصل 

الدراسي الثاني 2015-2016

22/5/2016األحد
بدء العطلة الصيفية ألعضاء هيئة التدريس للعام 

الدراسي 2015-2016

29/5/2016األحد
بدء العطلة الصيفية ألعضاء الهيئة اإلدارية للعام 

الدراسي 2015-2016
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يسرنا  استقبال ارائكم وأخباركم من 
خالل مراسالتكم على االيميل التالي

rabitanews@hotmail.com
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