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 ٢٠١٢/٢٠١٣ أكد مجلس شئون التعلیم والطالب على سرعة إنھاء نت ائج الع ام الج امعى    . 
سبوع من تاریخھ للكلیات التى لم تنتھى منھا وإعالنھا رسمیا للطالب فى موعد أقصاه أ

جم ال محم د كام ل وكی ل كلی ة      / قرر مجلس شئون التعلیم والط الب تكلی ف ال سید ال دكتور             . 
ت صمیم اس تمارة   ( ریاض األطفال لشئون التعلیم والطالب بعمل تصور كام ل ی شمل عل ى     
وإرس   الھ لل   سادة ) اس  تطالع رأى ، اقت   راح آلی   ة التنفی  ذ ، الجوان   ب المالی   ة واإلداری  ة    

ئى عل  ى  ال  وكالء لتب  ادل المالحظ  ات والمقترح  ات بحی  ث یع  رض الت  صور ب  شكلھ النھ  ا        
.المجلس بجلستھ القادمة 

یة للعام الجامعى أحیط المجلس علما بقرار المجلس األعلى للجامعات بشأن الخریطة الزمن . 
:  على النحو التالى ٢٠١٣/٢٠١٤

.١٧/٨/٢٠١٣قرارات مجلس شئون التعلیم والطالب بجلستھ المنعقدة فى •



قرارات مجلس شئون التعلیم والطالب 
١٧/٨/٢٠١٣بجلستھ المنعقدة بتاریخ 

 العددمحتویات

امتحانات الفصل  
الدراسى األول 

 السبت من
٢٨/١٢/٢٠١٣

 الخمیس حتى
٢٣/١/٢٠١٤

فترة االمتحانات  
أربعة أسابیع

نھایة الدراسة 
بالفصل الدراسى  

األول

 الخمیس
٢٦/١٢/٢٠١٣

السبت بدء الدراسة 
٢١/٩/٢٠١٣

فترة الدراسة 
بالفصل الدراسى  

األول أربعة 
عشر أسبوعا

الفصل الدراسى األول  
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امتحانات الفصل  
الدراسى الثانى  

 السبت من
٣١/٥/٢٠١٤

 الخمیس حتى
٢٦/٦/٢٠١٤

فترة االمتحانات  
أربعة أسابیع

نھایة الدراسة 
بالفصل الدراسى  

الثانى  

 الخمیس
٢٩/٥/٢٠١٤

 السبتبدء الدراسة 
٨/٢/٢٠١٤

فترة الدراسة 
بالفصل الدراسى  

األول أربعة 
عشر أسبوعا

الفصل الدراسى األول 

 ٢٥/١/٢٠١٤أجازة نصف العام من یوم السبت 
٦/٢/٢٠١٤حتى یوم الخمیس 

عمی د كلی ة العل وم ب شأن تع دیل الئح ة ال ساعات المعتم دة         /د .أوصى المجلس بالموافقة على خطاب ال سید أ      . 
.لدرجة البكالوریوس للمقررات االختیاریة 


