
الفصل اإلسبوع التاريخ الحدث األكادي12 
اإلسبوع 0 سبتم01 27-23, 2018 C لفصل خريف 2018م للطلبة الجدد

DEاإلسبوع التعري
اإلسبوع 0 سبتم01 27-26, 2018 ة المسائية وطلبة المعادلة األكاديمية Q1لفصل خريف 2018م لطلبة الف C

DEاإلسبوع التعري
اإلسبوع 0 سبتم01 17, 2018 نامج القديم) تسجيل المواد لفصل خريف 2018م  (طلبة الفصل الخامس والسابع -ال?<
اإلسبوع 0 سبتم01 18, 2019 نامج القديم) 1 والثالث - ال?<

LMتسجيل المواد لفصل خريف 2018م (طلبة الفصل الثا
اإلسبوع 0 سبتم01 19, 2020 نامج الجديد) تسجيل المواد لفصل خريف 2018م  (طلبة الفصل االول - ال?<

اإلسبوع 1 خريف 2018م إكتوبر 07, 2018 بداية الدراسة لفصل خريف 2018م
اإلسبوع 1  إكتوبر 11-07, 2018 ة الحذف واإلضافة لفصل خريف 2018م - آخر موعد لحذف المواد لفصل خريف 2018م Q1ف
اإلسبوع 3 إكتوبر 25, 2018 آخر موعد للتسجيل لحفل التخرج السنوي

اإلسبوع 4 - 7 إكتوبر 28-نوفم01 22, 2018 التسجيل إلختبارات اإلعادة لفصل خريف 2018م
اإلسبوع 5 نوفم01 04- 08, 2018 إسبوع الكلية
اإلسبوع 7 نوفم?< 18, 2018 1 المجيد*

Leالعيد الوط
اإلسبوع 7 نوفم?< 20, 2018 يف* hiالمولد النبوي ال
اإلسبوع 7 نوفم01 22, 2018 نامج آخر موعد لإلنسحاب من المواد/ال01

اإلسبوع 9 (Saturday) 2018 ,08 >?ديسم ة الصباحية، برامج الدبلوم والبكالوريوس لطلبة جامعة وولفرuامبتون  ي بالف?~ حفل التخرج السنوي لطلبة الدبلوم (طلبة  برامج الدبلوم لجامعة كوفن?~
ة)* ة ما بعد الظه?� بف?~

اإلسبوع 10 (Sunday) 2018 ,09 >?ديسم ة الصباحية، برامج الهندسة والماجست?� لطلبة برامج  ي بالف?~ حفل التخرج السنوي لطلبة مؤuل البكالوريوس (برامج العلوم لطلبة برامج جامعة كوفن?~
ة المسائية)* 1 الوثائق والمحفوظات بالف?~

L� ة، طلبة برنامج الدبلوم و البكالوريوس ة ما بعد الظه?� ي بف?~ جامعة كوفن?~
اإلسبوع 12 - 15 ديسم01 23 - يناير17, 2019 ة تقديم طلبات تغيq1 التخصص/المؤهل ** Q1ف

اإلسبوع 15 يناير 13, 2019 ة طباعة بطاقة دخول اإلختبارات لفصل خريف 2018م Q1بداية ف
اإلسبوع 15 يناير 17, 2019 ات لفصل خريف 2018م Dwنهاية المحا
اإلسبوع 16 يناير 20, 2019 بداية اإلختبارات النهائية لفصل خريف 2018م
اإلسبوع 17 يناير 31, 2019 نهاية اإلختبارات النهائية لفصل خريف 2018م
اإلسبوع 18 اير 07, 2019 ف01 ظهور النتائج الفصلية لفصل خريف 2018م
اإلسبوع 19 اير 14-10, 2019 ف01 ة إستئناف الدرجات لفصل خريف 2018م Q1ف

اإلسبوع 20-19 اير 10- 21, 2019 ف01 ونيا لطلبات الخروج المبكر وإفادات التخرج Q1ة التقديم إلك Q1ف
اإلسبوع 18 -  اير 03- 28, 2019 ف01 اإلجازة الفصلية

الفصل اإلسبوع التاريخ الحدث األكادي12 

اإلسبوع 0 اير 17, 2019 ف01 تسجيل المواد لفصل ربيع 2019م  (طلبة الفصل الثامن)
اإلسبوع 0 اير 18, 2019 ف01 تسجيل المواد لفصل ربيع 2019م (طلبة الفصل الرابع والسادس)
اإلسبوع 0 اير 19, 2019 ف01 تسجيل المواد لفصل ربيع 2019م  (طلبة الفصل االول والثالث)
اإلسبوع 1 مارس  03, 2019 بداية الدراسة لفصل ربيع 2019م

اإلسبوع 1  مارس 03 - 07, 2019 ة الحذف واإلضافة لفصل ربيع 2019م - آخر موعد لحذف المواد لفصل ربيع 2019م Q1ف
اإلسبوع 4 - 7 مارس 24 - إبريل 18, 2019 التسجيل إلختبارات اإلعادة لفصل ربيع 2019م

اإلسبوع 5 مارس 31 - إبريل 05, 2019 إسبوع الكلية
اإلسبوع 5 إبريل 02, 2019 ذكرى اإل�اء والمعراج*
اإلسبوع 7 إبريل 18, 2019 نامج آخر موعد لإلنسحاب من المواد/ال01

اإلسبوع 10 مايو 5, 2019 بداية شهر رمضان المبارك*
اإلسبوع 12 - 15 مايو 19 - يونيو 13, 2019 ة تقديم طلبات تغيq1 التخصص/المؤهل ** Q1ف

اإلسبوع 14 يونيو 03- 06, 2019 عيد الفطر السعيد*
اإلسبوع 15 يونيو 09, 2019 ة طباعة بطاقة دخول اإلختبارات لفصل ربيع 2019م Q1بداية ف
اإلسبوع 15 يونيو 13, 2019 ات لفصل ربيع 2019م Dwنهاية المحا
اإلسبوع 16 يونيو 16, 2019 بداية اإلختبارات النهائية لفصل ربيع 2019م
اإلسبوع 17 يونيو 27, 2019 نهاية اإلختبارات النهائية لفصل ربيع 2019م
اإلسبوع 18 يونيو 30 - يوليو 01, 2019 وع التخرج ة تقديم م�� Q1ف
اإلسبوع 19 يوليو 11, 2019 ظهور النتائج الفصلية لفصل ربيع 2019م
اإلسبوع 20 يوليو 18-14, 2019 ة إستئناف الدرجات لفصل ربيع 2019م Q1ف

اإلسبوع 22-21 يوليو 21- أغسطس 01, 2019 ونيا لطلبات الخروج المبكر وإفادات التخرج Q1ة التقديم إلك Q1ف
اإلسبوع 21 يوليو 23, 2019 يوم النهضة المباركة*

اإلسبوع 19 -  يوليو 07, 2019- إكتوبر 03, 2019 اإلجازة الفصلية
الفصل اإلسبوع التاريخ الحدث األكادي12 

اإلسبوع 0  يوليو 18-17, 2019 تسجيل المواد لفصل صيف 2019م
اإلسبوع 1 يوليو 21, 2019 بداية الدراسة لفصل صيف 2019م
اإلسبوع 1 يوليو 21- 25, 2019 التسجيل إلختبارات اإلعادة لفصل صيف 2019م
اإلسبوع 3 أغسطس 04, 2019 بداية إختبارات اإلعادة لفصل صيف 2019م
اإلسبوع 4 أغسطس 11- 15, 2019 عيد األض� المبارك*
اإلسبوع 6 أغسطس 29, 2019 ات لفصل صيف 2019م Dwنهاية المحا
اإلسبوع 8 أغسطس 31, 2019 (السبت) السنة الهجرية الجديدة*
اإلسبوع 7 سبتم01 01 -03, 2019 اإلختبارت النهائية لفصل صيف 2019م
اإلسبوع 7 سبتم01 01-إكتوبر 03, 2019 اإلجازة الفصلية
اإلسبوع 8 سبتم01 09, 2019 ظهور النتائج الفصلية لفصل صيف 2019م

اإلسبوع 9-8 سبتم01 16-11, 2019 ة إستئناف الدرجات لفصل صيف 2019م Q1ف
اإلسبوع 9-8 سبتم01 19-08, 2019 ونيا لطلبات الخروج المبكر وإفادات التخرج Q1ة التقديم إلك Q1ف

اإلسبوع 0 سبتم01 19-16, 2019 تسجيل المواد لفصل خريف 2019م
اإلسبوع 0 سبتم01 22 - 26, 2019 C للطلبة الجدد لفصل خريف 2019م

DEاإلسبوع التعري
اإلسبوع 1 خريف 2019م إكتوبر 06, 2019 بداية الدراسة لفصل خريف 2019م

تعتمد ع� اإلعالن الرس12 من الجهات الحكومية المختصة*

نامج إدارة الوثائق والمحفوظات التقويم االكادي12 ل?<
(2018 - 2019)

خريف 2018م

ربيع 2019م

صيف 2019م

ة للحذف واإلضافة بفصل الصيف. Q1مالحظة (1) : ال توجد ف
ة للحذف واإلضافة بفص�C الخريف والربيع �C فقط لمدة إسبوع واحد. Q1مالحظة (2) : ف
ة إستئناف الدرجات �C خمسة أيام عمل رس�C من تاريخ ظهور النتائج. Q1مالحظة (3) : ف

. q1أيام اإلختبارات فإن تواريخ اإلختبارات من الممكن أن تتغ C
D� مالحظة (4) : إذا صادفت العطل الرسمية

خاضعة للموافقة النهائية من القسم المختص **


