
SEMESTER WEEK DATES 	ACADEMIC	EVENTS

Week	0 September	24-28,	2017 Orientation	Programme	New	Intake		ARM	student	FALL	2017
Week	0 September	26-27,	2017 Orientation	programme	for	part	time	students	&	Advanced	Standing	
Week	0 September	18,	2017 Module	registration	for	FALL	2017		(Semester	7-Old	intake)
Week	0 September	19,	2017 Module	registration	for	FALL	2017	(Semester	3	&	5	-Old	intake)
Week	0 September	20,	2017 Module	registration		for	FALL	2017	(Semester	1-	New	intake)
Week	0 September	21,	2017	(Thursday) Hijri	New	Year*
Week	1	Fall	2017 October	08,	2017 FALL	2017	-	UG	classes	commence		
Week	1	 October	08-12,	2017 Add/Drop	Period		FALL	'17		All	UG	programmes/Last	date	for	module	registration
Week	4	-	7 October	29-Nov	23,	2017 Registrations	for	Fall	'17	Supplementary	Exams
Week	5 November	05-	09,	2017 MEC	week	for	All	UG	Programmes
Week	6 November	18,	2017	(Saturday) National	Day	*
Week	7 November	23,	2017 Last	date	for	Module/Programme	Withdrawal																							
Week	8 December	01,	2017	(Friday) Prophet's	Birthday	*
Week	9 December	09,	2017	(Saturday) Graduation	Ceremony	CU/UoW/ARM*(ARM	Diploma	Morning,	Diploma-	CU	Afternoon,	UoW	Dip&Bachlor	Evening)
Week	10 December	10,	2017	(Sunday) Graduation	Ceremony	CU/ARM*	(Bachelor	w/o	Eng-	CU	Moringing,	Bachelor	Eng.		/PG/PG-Cert-	CU	Afternoon,	ARM	Bachelor	Evening)
Week	12	-	15 December	24	-	Jan18,	2018 Change	of	specialisation/Award	-	Application	accepted	**
week	15 January	14,	2018 Issue	of	Exam	Hall	Tickets	Fall	'17	End	Semester	Exams
Week	15 January	18,	2018 FALL	'17	-	UG	classes	conclude
Week	16 January	21,	2018 End	Semester	Exams	-	FALL	'17	commence
Week	17 February	01,	2018 End	Semester	Exams	-	FALL	'17	conclude
Week	18 February	08,	2018 Release	of	FALL	'17	Semester	Results	-	ARM	programme
Week	19 February	11-15,	2018 Grade	Appeals	-	FALL	'17	-	ARM	programme
Week	19-20 February	11-February	22,	2018 Apply	online	for	Interim	Exit	and	Graduation	Notification
Week	18	-	 February	04-	March	01,	2018 Intra	Semester	Break

SEMESTER WEEK DATES 	ACADEMIC	EVENTS

Week	0 February	18,	2018 Module	registration	for	Spring	18	(Semester	8)
Week	0 February	19,	2018 Module	registration	for	Spring	'18	(Semester	4	&	6)
Week	0 February	20,	2018 Module	registration		for	Spring	'18	(Semester	2)
Week	1 March		04,	2018 SPRING	'18	-	UG	classes	commence
Week	1	 March	04	-	08,	2018 Add/Drop	Period		of	SPRING'18
Week	4	-	7 March	25	-	April	19,	2018 Registrations	for	SPRING	'18	Supplementary	Exams	
Week	5 April	01-05,	2018 MEC	week	for	All	UG	Programmes
Week	6 April	13,	2018	(Friday) Al	Israa	Wa	Al	Meraj	*
Week	7 April	19,	2018 Last	date	for	Module/Programme	Withdrawal
Week	11 May	16,	2018 Beginning	of	Ramadan*
Week	15 June	10,	2018 Issue	of	Exam	Hall	Tickets
Week	15 June	14,	2018 SPRING	'18	-	UG	classes	conclude
Week	15	-	16 June	13-	17,	2018 Eid	ul	Fitr*
Week	16 June	20,	2018 End	Semester	Exams	-	SPRING	'18	commence
Week	18 July	05,	2018 End	Semester	Exams	-	SPRING	'18	conclude
Week	18 July	04-05,	2018 Project	Presentations
Week	20 July	16,	2018 Release	of	SPRING	'18		Semester	Results	
Week	20-21 July	19-26,	2018 Grade	Appeals	-	SPRING	'18	-	ARM	programme
Week	21-22 July	19-	August	02,	2018 Apply	online	for	Interim	Exit	and	Graduation	Notification
Week	21 July	23,	2018	(Monday) Renaissance	Day*
Week	19	-	 July	10,	2018-	October	04,	2018 Summer	Break	(as	appropriate)

UNDERGRADUATE	PROGRAMMES	ACADEMIC	CALENDAR	MEC	RMA
(2017	-	2018)

Fall	2017

SPRING	2018



SEMESTER WEEK DATES ACADEMIC	EVENTS

Week	0	 July	18-19,	2018 Module	registrations	for	SUMMER	'18
Week	1 July	22,	2018 SUMMER	'18	-	UG	classes	commence
Week	2 July	29-	August	2,	2018 Registrations	for		SUMMER	'18	Supplementary		Exams
Week	4 August	12,	2018 SUMMER	'18	Supplementary	Exams	commence		
Week	5-6 August	20-	26,	2018 Eid	Al	Adha*	
Week	6 August	30,	2018 End	of	SUMMER'18	semester	classes
Week	7 September	02	-03,	2018 End	semester	Exam	SUMMER	'18
Week	7 September	03-October	04,	2018 Intra	Semester	Break
Week	7 September	09,	2018 Release	of	SUMMER	'18		Semester	Results
Week	8 September	10,	2018	(Monday) Hijri	New	Year*
Week	8 September	11-17,	2018 Grade	Appeals	-	SUMMER	'18	-	ARM	programme
Week	8-9 September	09-20,	2018 Apply	for		Interim	Exit	and	Graduation	Notification
Week	0 September	17-20,	2018 Module	Registration	Fall	2018
Week	0 September	23	-	27,	2018 Orientation	Programme	New	Intake	Fall	2018
Week	1	Fall	18	intake October	07,	2018 FALL	2018	-	UG	classes	commence		

*TENTATIVE	-	TO	BE	FOLLOWED	AS	PER	GOVERNMENT	ANNOUNCEMENTS
NOTE	1:	Add/Drop	module	not	permitted	in	Summer	semester	
NOTE	2:	Add/Drop	for	FALL	&	SPRING	is	one	week.	
NOTE	3:	Grade	Appeal	will	be	five	working	days	from	the	annoncement	of	result
NOTE	4:		In	case	of	public	holidays	examination	dates	are	subject	to	change
**	Subject	to	confirm

SUMMER	
2018



الفصل األسبوع التاريخ األحداث االكاديمیة
اإلسبوع 0 سبتمبر 28-24,	2017 البرنامج التعريفي لطلبة الفترة الصباحیة الجدد لفصل خريف 2017م
اإلسبوع 0 سبتمبر 27-26,	2017 البرنامج التعريفي لطلبة الفترة المسائیة الجدد لفصل خريف 2017م
اإلسبوع 0 سبتمبر 18,	2017 تسجیل المواد لفصل خريف 2017م (	طلبة الفصل السابع)
اإلسبوع 0 سبتمبر 19,	2017 تسجیل المواد لفصل خريف 2017م (	طلبة الفصل الثالث و الخامس)
اإلسبوع 0 سبتمبر 20,	2017 تسجیل المواد لفصل خريف 2017م (	طلبة الفصل االول (الطلبة الجدد))
اإلسبوع 0 سبتمبر 21,	2017	(	الخمیس*) ذكرى الھجرة النبوية الشريفة/بداية السنة الھجرية*
اإلسبوع 1	 إكتوبر 08	,2017 بداية الدراسة لفصل خريف 2017م
اإلسبوع 1	 فترة الحذف واإلضافة لجمیع طلبة التخصص لفصل خريف 2017م/آخر موعد لتسجیل الموادإكتوبر 12-08,	2017

اإلسبوع 4	-	7 إكتوبر 29	-نوفمبر 23,	2017 التسجیل إلختبارات اإلعادة لفصل خريف 2017م
اإلسبوع 5 نوفمبر 05-	09,	2017 إسبوع الكلیة لجمیع طلبة التخصص
اإلسبوع 6 نوفمبر 18,	2017		(السبت*) العید الوطني المجید*
اإلسبوع 7 نوفمبر 23,	2017 آخر موعد لإلنسحاب من المواد الدراسیة/البرنامج الدراسي
اإلسبوع 8 ديسمبر 01,	2017 الجمعة المولد النبوي الشريف*
اإلسبوع 9 ديسمبر 09,	2017 السبت حفل التخرج السنوي لطلبة برنامج إدارة الوثائق والمحفوظات (الدبلوم)**
اإلسبوع 10 ديسمبر 10,	2017 االحد حفل التخرج السنوي لطلبة برنامج إدارة الوثائق والمحفوظات (البكالوريوس)**

اإلسبوع 12	-	15 ديسمبر 24	,2017	-		يناير 18,	2018 قبول طلبات تغییر التخصص /	المؤھل الدراسي
اإلسبوع 15 يناير 14,	2018 إصدار بطاقات دخول اإلختبارات النھائیة لفصل خريف 2017م
اإلسبوع 15 يناير 18,	2018 نھاية الدراسة لفصل خريف 2017م
اإلسبوع 16 يناير 21,	2018 بداية اإلختبارات النھائیة لفصل خريف 2017م
اإلسبوع 17 فبراير 01,	2018 نھاية اإلختبارات النھائیة لفصل خريف 2017م
اإلسبوع 18 فبراير 08,	2018 ظھور الدرجات الفصلیة لطلبة برنامج إدارة الوثائق والمحفوظات لفصل خريف 2017م
اإلسبوع 19 فبراير 15-11,	2018 فترة إستئناف الدرجات لفصل خريف 2017م لطلبة برنامج إدارة الوثائق والمحفوظات

اإلسبوع 20-19 فبراير 11-	22,	2018 تقديم طلب إفادة التخرج وطلبات الخروج المبكر
اإلسبوع 18	 فبراير 04-	مارس 01,	2018 اإلجازة الفصلیة

الفصل اإلسبوع التاريخ األحداث االكاديمیة
اإلسبوع 0 فبراير 18,	2018 تسجیل المواد لفصل ربیع 2018م (	طلبة الفصل الثامن )
اإلسبوع 0 فبراير 19,	2018 تسجیل المواد لفصل ربیع 2018م (	طلبة الفصل الرابع و السادس )
اإلسبوع 0 فبراير 20,	2018 تسجیل المواد لفصل ربیع 2018م (	طلبة الفصل الثاني )
اإلسبوع 1	 مارس 04	,	2018 بداية الدراسة لفصل ربیع 2018م
اإلسبوع 1	 فترة الحذف واإلضافة لجمیع طلبة التخصص لفصل ربیع 2018م/آخر موعد لتسجیل الموادمارس 04	-08	,	2018

اإلسبوع 4	-	7 مارس 25	-	إبريل 19,	2018 التسجیل إلختبارات اإلعادة لفصل ربیع 2018م
اإلسبوع 5 إبريل 05-01,	2018	 إسبوع الكلیة لجمیع طلبة التخصص
اإلسبوع 6 إبريل 13	,		2018 الجمعة ذكرى اإلسراء والمعراج*
اإلسبوع 7 إبريل 19	,		2018 آخر موعد لإلنسحاب من المواد الدراسیة/البرنامج الدراسي
اإلسبوع 11 مايو 16	,	2018'		 بداية شھر رمضان المبارك*
اإلسبوع 15 يونیو 10,	2018 إصدار بطاقات دخول اإلختبارات النھائیة لفصل ربیع 2018م
اإلسبوع 15 يونیو 14,	2018 نھاية الدراسة لفصل ربیع 2018م

اإلسبوع 16-15 يونیو 13	-	17,	2018 عید الفطر السعید*
اإلسبوع 16 يونیو 20,	2018 بداية اإلختبارات النھائیة لفصل ربیع 2018م
اإلسبوع 18 يولیو 05	,	2018 نھاية اإلختبارات النھائیة لفصل ربیع 2018م
اإلسبوع 18 يولیو 04	-	05		,	2018 فترة تقديم مشاريع التخرج
اإلسبوع 20 يولیو 16	,	2018 ظھور الدرجات الفصلیة لطلبة برنامج إدارة الوثائق والمحفوظات لفصل ربیع 2018م

اإلسبوع 20	-21	 يولیو 19	-	26		,	2018 فترة إستئناف الدرجات لفصل ربیع 2018م لطلبة برنامج إدارة الوثائق والمحفوظات
اإلسبوع 21-	22 يولیو 19-	أغسطس 02,	2018 تقديم طلب إفادة التخرج وطلبات الخروج المبكر

اإلسبوع 21 يولیو 23	,	2018	(االثنین) يوم النھضة المباركة*
اإلسبوع 19	- يولیو 10,	2018-	اكتوبر 04,	2018 اإلجازة الفصلیة

الفصل اإلسبوع التاريخ األحداث االكاديمیة
اإلسبوع 0 يولیو 19-18,	2018 تسجیل المواد لفصل صیف 2018م
اإلسبوع 1	 يولیو 22,	2018 بداية الدراسة لفصل صیف 2018م
اإلسبوع 2	 يولیو 29-	أغسطس 02,	2018 التسجیل إلختبارات اإلعادة لفصل صیف 2018م
اإلسبوع 4 أغسطس 12,	2018 بداية إختبارات اإلعادة لفصل صیف 2018م

اإلسبوع 6-5 أغسطس 20-	26,	2018 عید األضحى المبارك*
اإلسبوع 6	 أغسطس 30,	2018 نھاية الدراسة لفصل صیف 2018م
اإلسبوع 7	 سبتمبر 02	-	03,	2018 فترة اإلختبارات النھائیة لفصل صیف 2018م
اإلسبوع 7	 سبتمبر 03-	أكتوبر 04,	2018 اإلجازة الفصلیة
اإلسبوع 7	 سبتمبر 09,	2018 ظھور الدرجات الفصلیة لطلبة برنامج إدارة الوثائق والمحفوظات لفصل صیف 2018م
اإلسبوع 8 سبتمبر 10,	2018	(	االثنین) ذكرى الھجرة النبوية الشريفة/بداية السنة الھجرية*
اإلسبوع 8 سبتمبر 17-11,	2018 فترة إستئناف الدرجات لفصل صیف 2018م لطلبة برنامج إدارة الوثائق والمحفوظات

اإلسبوع 9-8 سبتمبر 20-09,	2018 تقديم طلب إفادة التخرج وطلبات الخروج المبكر
اإلسبوع 0 سبتمبر 20-17,	2018 تسجیل المواد لفصل خريف 2018م
اإلسبوع 0 سبتمبر 23	-	27,	2018 البرنامج التعريفي للطلبة الجدد لفصل خريف 2018م

اإلسبوع 1  خريف 18 أكتوبر 07,	2018 بداية الدراسة لفصل خريف 2018م

مالحظة 1:	ال توجد فترة حذف وإضافة خالل فصل الصیف
مالحظة 2:	فترة الحذف واإلضافة لفصلي الخريف والربیع ھي فقط خمس أيام عمل رسمیة

مالحظة 3:	إستئناف الدرجات يمتد لمدة خمسة أيام عمل رسمیة بعد إعالن النتائج الفصلیة
مالحظة 4:	في حالة اإلجازات الرسمیة فإن تواريخ اإلختبارات يمكن ان تتغیر

التقويم االكاديمي لبرنامج إدارة الوثائق والمحفوظات
	العام األكاديمي(2018	-	2017)

خريف 
2017

ربــیــع 
2018

صـیـــف 
2018

تواريخ اإلجازات الرسمیة تعتبر مبدئیة وتتوقف على إعالنھا رسمیا*


