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Academic Year 2019-2020
Brief Calendar
Time Schedule

الفصلوألا يساردلا ل الدراسي األول

Academic Calendar
)First Academic Semester (Fall

امتحا ن المستوب ى باللغ ة اإلنجليزي ة

Jul. 30, 2019

English Placement Test

Aug.18- 22, 2019

Drop & Add Courses & Orientation of New
Students
)Start of First Semester (Classes Begin

Oct. 06- 17, 2019
Nov 03-14, 2019
Dec 01-05, 2019

First Exam
Second Exam
)Final Exams ( Practical courses and Labs

االمتحانا)ت النهائي ة النظري ة

Dec 08-19, 2019

Final Exams

مناقش ة مشاريةيليمكتلا تاناحتمالاو جرختلا ع التخرةيليمكتلا تاناحتمالاو ج واالمتحانا)ت التكميلي ة

Dec 22-26, 2019

Graduate Projects Defense +Incomplete Exams

Dec 29, 2019- Jan 02, 2020

”Midyear Vacation “ expected

التاري  ةيلصفلا جئاتنلا نالعإل عقوتملا خ المتوقةيليمكتلا تاناحتمالاو جرختلا ع إلعال ن النتائ  ةيلصفلا ج الفصلي ة

Jan 02, 2020

Expected Date for Grades Releasing

اسبوهيجوتو لابقتساو ةفاضإلاو بحسلا  ع السحهيجوتو لابقتساو ةفاضإلاو ب واإلضاف ة للفصلوألا يساردلا ل الثاني

Jan 05- 09, 2020

)Drop & Add Courses ( Second Semester

Jan 12, 2020

Start of Second Semester

اسبوهيجوتو لابقتساو ةفاضإلاو بحسلا  ع السحهيجوتو لابقتساو ةفاضإلاو ب واإلضاف ة واستقبال وتوجيه
الطلب ة الجدد في الجامع ة
بداي ة الفصلوألا يساردلا ل الدراسي األول )المحاضرا)ت(
االمتحا ن األول
االمتحا ن الثاني
االمتحانا)ت النهائي ة العملي ة والمختبرا)ت

عطل ة نص ةنسلا ف السن ة " المتوقع ة "

بداي ة الفصلوألا يساردلا ل الدراسي الثاني

Aug.25, 2019

الفصلوألا يساردلا ل الدراسي الثاني

)Second Academic Semester ( Spring

اسبوهيجوتو لابقتساو ةفاضإلاو بحسلا  ع السحهيجوتو لابقتساو ةفاضإلاو ب واإلضاف ة للفصلوألا يساردلا ل الثاني
بداي ة الفصلوألا يساردلا ل الدراسي الثاني )المحاضرا)ت(

االمتحا ن األول
االمتحا ن الثاني
االمتحانا)ت النهائي ة العملي ة والمختبرا)ت
االمتحانا)ت النهائي ة النظري ة

Jan 05- 09, 2020

Drop & Add Courses

Jan 12, 2020

)Start of Second Semester (Classes Begin

Feb 23-Mar 05, 2020
Mar 22-Apr 02, 2020

First Exam
Second Exam

Apr 19– 23, 2020

)Final Exams ( Practical Courses and Labs

Apr 26-May 07, 2020

Final Exams

مناقش ة مشاريةيليمكتلا تاناحتمالاو جرختلا ع التخرةيليمكتلا تاناحتمالاو ج و االمتحانا)ت التكميلي ة

May 10- 14, 2020

Graduate Projects Defense + Incomplete Exams

اسبوهيجوتو لابقتساو ةفاضإلاو بحسلا  ع السحهيجوتو لابقتساو ةفاضإلاو ب واإلضاف ة للفصلوألا يساردلا ل الصيفي

May 17- 21, 2020

)Drop & Add Courses (Summer Semester

التاري  ةيلصفلا جئاتنلا نالعإل عقوتملا خ المتوقةيليمكتلا تاناحتمالاو جرختلا ع إلعال ن النتائ  ةيلصفلا ج الفصلي ة

May 19, 2020

بداي ة اإلجازةئيهلا ءاضعأل  ةيونسلا ة السنوي ة ألعضاةئيهلا ء الهيئ ة
التدريسي ة"متوقةيليمكتلا تاناحتمالاو جرختلا ع"
بداي ة الفصلوألا يساردلا ل الدراسي الصيفي "متوقةيليمكتلا تاناحتمالاو جرختلا ع"

May 31, 2020

Expected Date for Releasing of Semester
Grades
Start Summer Vacation for Faculty Members

May 31, 2020

)Starting of Summer Semester (expected

الفصلوألا يساردلا ل الدراسي الصيفي

Summer Academic Semester

اسبوهيجوتو لابقتساو ةفاضإلاو بحسلا  ع السحهيجوتو لابقتساو ةفاضإلاو ب واإلضاف ة للفصلوألا يساردلا ل الصيفي

May 17- 21, 2020

)Drop & Add Courses (Summer Semester

May 31, 2020

) Start of Summer Semester (Classes Begin

Jun 21, 2020 – Jul 02, 2020

)Mid-Terms (expected

Jul 19- 23, 2020

Final Exams

التاري  ةيلصفلا جئاتنلا نالعإل عقوتملا خ المتوقةيليمكتلا تاناحتمالاو جرختلا ع إلعال ن النتائ  ةيلصفلا ج الفصلي ة

Jul 30, 2020

Expected Date for Releasing Semester Grades

نهاي ة األجازةئيهلا ءاضعأل  ةيونسلا ة السنوي ة ألعضاةئيهلا ء الهيئ ة التدريسي ة
بشكلوألا يساردلا ل عام

Jul 29, 2020

End of Summer Vacation (faculty staff) in
.General

امتحا ن المستوب ى باللغ ة اإلنجليزي ة للطلب ة الجدد
للعام الدراسي )(2020/2021

Jul 30, 2020

English Language Placement Test for New
)Students- (2020/2021

بداي ة الفصلوألا يساردلا ل الدراسي األول "متوقةيليمكتلا تاناحتمالاو جرختلا ع" للعام
األكاديمي )(2020/2021

Aug 23, 2020

)Starting of First Semester “ Fall” , (2020/2021

بداي ة الفصلوألا يساردلا ل الدراسي الصيفي

)المحاضرا)ت(

االمتحا ن نص ةنسلا ف الفصلي
االمتحانا)ت النهائي ة النظري ة
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الفصلوألا يساردلا ل الدراسي األول
التقوييميداكألا م األكاديمي
امتحا ن المستوب ى باللغ ة اإلنجليزي ة
اسبوهيجوتو لابقتساو ةفاضإلاو بحسلا  ع السحهيجوتو لابقتساو ةفاضإلاو ب واإلضاف ة واستقبال وتوجيه
الطلب ة الجدد في الجامع ة

)First Academic Semester (Fall
Academic Calendar

Time Schedule
Jul.30, 2019

English Language Placement Test

Aug.18- 22, 2019

Drop & Add Courses & Orientation of
New Students

بداي ة الفصلوألا يساردلا ل الدراسي اآلول)المحاضرا)ت(

)Start of First Semester (Classes Begin
Aug.25, 2019

عيد رأ"اريدقت " ةيرجهلا ةنسلا س السن ة الهجري ة " تقديرا"

)Aug 31 , 2019 ( Holiday

)New Year - Hijri ( expected

Sep. 01, 2019

"Drop Course(s) with " W

Oct. 06- 17, 2019

First Exam

أخر يوم إلسقا   دصرتو قاسملا  ط مسا   دصرتو ق برصد " "W
)بكالوريو"اريدقت " ةيرجهلا ةنسلا س(

Oct 31, 2019

" Last Day to Drop Course(s) with "W
)(Bachelor

بداي ة فترةئيهلا ءاضعأل  ةيونسلا ة إسقا   دصرتو قاسملا  ط المسا   دصرتو ق وترصد " "WF

Nov 03, 2019

"Drop Course(s) with "WF

بداي ة فترةئيهلا ءاضعأل  ةيونسلا ة إسقا   دصرتو قاسملا  ط المسا   دصرتو ق وترصد " "W
االمتحا ن األول

Nov 03-14, 2019
االمتحا ن الثاني
ذكرب ى المولد النبو"اريدقت " فيرشلا ي الشري ةنسلا ف " تقديرا"

Second Exam
)Nov 09, 2019 (Holiday

)Prophet Mohammed's Birthday ( expected

Nov. 15, 2019

Independence Day

Nov. 17- Dec. 19, 2019

Applying for Admission for Second
Semester

Dec 01- 05, 2019

)Final Exams ( Practical courses and Labs

Dec 05, 2019

Classes End

االمتحانا)ت النهائي ة النظري ة

Dec 08-19, 2019

Final Exams

مناقش ة مشاريةيليمكتلا تاناحتمالاو جرختلا ع التخرةيليمكتلا تاناحتمالاو ج واالمتحانا)ت
التكميلي ة
عطل ة عيد الميالد ) غربي(

Dec 22-26, 2019

Graduate Projects Defense + Incomplete
)Exams (IC
)Christmas ( Western

Dec 29, 2019-Jan 02, 2020

”Mid-year Vacation “ expected

التاري  ةيلصفلا جئاتنلا نالعإل عقوتملا خ المتوقةيليمكتلا تاناحتمالاو جرختلا ع إلعال ن النتائ  ةيلصفلا ج الفصلي ة

Dec 30, 2019

Expected Date for Grades Releasing

عطل ة رأ"اريدقت " ةيرجهلا ةنسلا س السن ة الميالدي ة

Jan 01 , 2020

New year's Day

Jan 12, 2020

)Start of Second Semester (Classes Begin

عيد االستقالل
قبول طلبا)ت إلتحا   دصرتو ق للطلب ة الجدد
االمتحانا)ت النهائي ة العملي ة والمختبرا)ت
أخر يوم محاضرا)ت في الفصلوألا يساردلا ل

عطل ة نص ةنسلا ف السن ة " المتوقع ة "

بداي ة الفصلوألا يساردلا ل الدراسي الثاني )المحاضرا)ت(

Dec 25, 2019
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الفصلوألا يساردلا ل الدراسي الثاني
التقوييميداكألا م األكاديمي
امتحا ن المستوب ى باللغ ة اإلنجليزي ة
اسبوهيجوتو لابقتساو ةفاضإلاو بحسلا  ع السحهيجوتو لابقتساو ةفاضإلاو ب واإلضاف ة للفصلوألا يساردلا ل الثاني

)Second Academic Semester ( Spring
Academic Calendar

Time Schedule

English Language Placement Test

Jan 07, 2020

Drop & Add Courses

Jan 05- 09, 2020

بداي ة الفصلوألا يساردلا ل الدراسي الثاني )المحاضرا)ت(

Jan 12, 2020

)Start of Second Semester (Classes Begin

بداي ة فترةئيهلا ءاضعأل  ةيونسلا ة إسقا   دصرتو قاسملا  ط المسا   دصرتو ق وترصد " "W

Jan 19, 2020

"Drop Course(s) with " W

Feb 23-Mar 05, 2020

First Exam

أخر يوم إلسقا   دصرتو قاسملا  ط مسا   دصرتو ق برصد " "W

Mar 19, 2020

"Last Day to Drop Course(s) with " W

بداي ة فترةئيهلا ءاضعأل  ةيونسلا ة إسقا   دصرتو قاسملا  ط المسا   دصرتو ق وترصد ""WF

Mar 22, 2020

"Drop Course(s) with "WF

Mar 22- Apr 02, 2020

Second Exam

Mar 23, 2020

)Isra' and Mi'raj Holiday (expected

Apr 19-23, 2020

Final Exams ( Practical Courses and
)Labs

Apr 23, 2020

Classes End

Apr 26- May 07, 2020

Final Exams

May 01, 2020

Labor Day

مناقش ة مشاريةيليمكتلا تاناحتمالاو جرختلا ع التخرةيليمكتلا تاناحتمالاو ج واالمتحانا)ت
التكميلي ة

May 10- 14, 2020

Graduate Projects Defense + Incomplete
)Exams (IC

اسبوهيجوتو لابقتساو ةفاضإلاو بحسلا  ع السحهيجوتو لابقتساو ةفاضإلاو ب واإلضاف ة للفصلوألا يساردلا ل الصيفي

May 17- 21, 2020

)Drop & Add Courses (Summer Semester

May 19, 2020

Expected Date for Releasing of Semester
Grades

May 24- 26, 2020

”Eid El- Fitr “ Expected to be on

بداي ة اإلجازةئيهلا ءاضعأل  ةيونسلا ة السنوي ة ألعضاةئيهلا ء الهيئ ة
التدريسي ة"متوقةيليمكتلا تاناحتمالاو جرختلا ع"

May 31, 2020

Summer Vacation for Faculty Members

بداي ة الفصلوألا يساردلا ل الدراسي الصيفي "متوقةيليمكتلا تاناحتمالاو جرختلا ع"

May 31, 2020

)Starting of Summer Semester (expected

فترةئيهلا ءاضعأل  ةيونسلا ة االمتحا ن األول

االمتحا ن الثاني
ذكرب ى االسراةئيهلا ء والمعراةيليمكتلا تاناحتمالاو ج " تقديرا"
االمتحانا)ت النهائي ة العملي ة والمختبرا)ت
أخر يوم محاضرا)ت في الفصلوألا يساردلا ل
االمتحانا)ت النهائي ة النظري ة
عيد العمال العالمي

التاري  ةيلصفلا جئاتنلا نالعإل عقوتملا خ المتوقةيليمكتلا تاناحتمالاو جرختلا ع إلعال ن النتائ  ةيلصفلا ج الفصلي ة
عطل ة عيد الفطر السعيد "تقديرا "ً"

مالحظة :للجامعة الحةينمزلا لوادجلا ىلع ليدعت يأ لاخدإ يف ق فةينمزلا لوادجلا ىلع ليدعت يأ لاخدإ ي إدخاةينمزلا ل أةينمزلا لوادجلا ىلع ليدعت ي تعديةينمزلا لوادجلا ىلع ل علةينمزلا لوادجلا ى الجداوةينمزلا ل الزمنية وفةينمزلا لوادجلا ىلع ليدعت يأ لاخدإ يف ق ما تراابسانم ه مناسبا.
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الفصلوألا يساردلا ل الدارسي الصيفي

Summer Academic Semester

التقوييميداكألا م األكاديمي
اسبوهيجوتو لابقتساو ةفاضإلاو بحسلا  ع السحهيجوتو لابقتساو ةفاضإلاو ب واإلضاف ة للفصلوألا يساردلا ل الصيفي

Academic Calendar

Time Schedule
May 17- 21, 2020

Drop & Add Courses (Summer
)Semester

)المحاضرا)ت(

May 31, 2020

Start of Summer Semester (Classes
) Begin

بداي ة فترةئيهلا ءاضعأل  ةيونسلا ة إسقا   دصرتو قاسملا  ط المسا   دصرتو ق وترصد " "W

Jun 03, 2020

"Drop Course(s) with " W

Jun 07- Aug. 13, 2020

Accepting Applications of Admission
)for First Semester (2020/2021

Jun 21, 2020 – Jul 02, 2020

)Mid-Terms (expected

أخر يوم إلسقا   دصرتو قاسملا  ط مسا   دصرتو ق برصد " "W

Jun 25, 2020

" Last Day to Drop Course(s) with

بداي ة فترةئيهلا ءاضعأل  ةيونسلا ة إسقا   دصرتو قاسملا  ط المسا   دصرتو ق وترصد " "WF

Jun 28, 2020

"Drop Course(s) with "WF

Jul 16, 2020

Last Day of Classes

Jul 19- 23, 2020

Final Exams

نهاي ة األجازةئيهلا ءاضعأل  ةيونسلا ة السنوي ة ألعضاةئيهلا ء الهيئ ة التدريسي ة

Jul 29, 2020

)End of Summer Vacation (faculty
.in General

التاري  ةيلصفلا جئاتنلا نالعإل عقوتملا خ المتوقةيليمكتلا تاناحتمالاو جرختلا ع إلعال ن النتائ  ةيلصفلا ج الفصلي ة

Jul 30, 2020

Expected Date for Releasing
Semester Grades

Jul 30, 2020

English Language Placement Test
)for New Students- (2020/2021

Aug 23, 2020

Starting of First Semester “ Fall” ,

بداي ة الفصلوألا يساردلا ل الدراسي الصيفي

قبول طلبا)ت التحا   دصرتو ق الطلب ة الجدد للعام
الدراسي )(2020/2021
االمتحا ن نص ةنسلا ف الفصلي )متوقةيليمكتلا تاناحتمالاو جرختلا ع(

"W

أخر يوم محاضرا)ت في الفصلوألا يساردلا ل
االمتحانا)ت النهائي ة النظري ة

عقد امتحا ن المستوب ى باللغ ة اإلنجليزي ة
للطلب ة الجدد للعام الدراسي)(2020/2021

بداي ة الفصلوألا يساردلا ل الدراسي األول "متوقةيليمكتلا تاناحتمالاو جرختلا ع" للعام
األكاديمي )(2020/2021

)(2020/2021

Academic Calendar 2019-2020
مالحظة  - :للجامعة الحةينمزلا لوادجلا ىلع ليدعت يأ لاخدإ يف ق فةينمزلا لوادجلا ىلع ليدعت يأ لاخدإ ي إدخاةينمزلا ل أةينمزلا لوادجلا ىلع ليدعت ي تعديةينمزلا لوادجلا ىلع ل علةينمزلا لوادجلا ى الجداوةينمزلا ل الزمنية وفةينمزلا لوادجلا ىلع ليدعت يأ لاخدإ يف ق ما تراابسانم ه مناسبا.

