ACADEMIC CALENDAR
2019 – 2020

فصل الخريف

Fall Semester

األسبوع
األسبوع التعريفي
األسبوع األول

الحدث
األسبوع التعريفي
أسبوع الحذف واإلضافةبداية الدراسة في فصل الخريف ()1/9/2019*السنة الهجرية

األسبوع الثاني
األسبوع الثالث

الفترةDate/

Week

Activity

2019/8/29 – 2019/8/25

)Orientation Week (25/8/2019

Week 0

2019/9/5 – 2019/9/1

- Add/Drop week
)- Fall Semester stars (1/9/2019
* Hejri New Year

Week 1

2019/9/12 – 2019/9/8
اجتماع مجلس الكلية األول ()19/9/2019

2019/9/19 – 2019/9/15

Week 2
)First College Meeting (19/9/2019

Week 3

األسبوع الرابع

2019/9/26 – 2019/9/22

Week 4

األسبوع الخامس

2019/10/3 – 2019/9/29

Week 5

األسبوع السادس

تقديم طلبات االنتقال الداخلي لطلبة كليات العلوم التطبيقية

األسبوع السابع

اجتماع المجلس األكاديمي األول ()16/10/2019

األسبوع الثامن

حفل تخرج كلية العلوم التطبيقية بصور ()21/10/2019 حفل تخرج كلية العلوم التطبيقية بصاللة ()23/10/2019-أخر موعد لالنسحاب بتقدير منسحب ()24/10/2019

األسبوع التاسع

 حفل تخرج كلية العلوم التطبيقية بصحار ()28/102019 -حفل تخرج كلية العلوم التطبيقية بعبري ()30/10/2019

– 2019/10/27
2019/10/31

األسبوع العاشر

 حفل تخرج كلية العلوم التطبيقية بنزوى ()4/11/2019 -حفل تخرج كلية العلوم التطبيقية بالرستاق ()6/11/2019

2019/11/7 – 2019/11/3

األسبوع الحادي عشر
األسبوع الثاني عشر

العيد الوطني بتاريخ 18/11/2019

األسبوع الثالث عشر

تقييم األساتذة والمقررات الدراسية

األسبوع الرابع عشر

لقاء جواالت الكليات بكلية صور (2019/12/8-5م)

األسبوع الخامس عشر

نهاية الدراسة بفصل الخريف ()12/12/2019اختبارات البرنامج التأسيسي

األسبوع السادس عشر

بداية االمتحانات النهائية ()22/12/2019

– 2019/10/6
2019/10/10
– 2019/10/13
2019/10/17
– 2019/10/20
2019/10/24

Applying for the internal transfer of CAS- students

Week 6

)First Academic Council (16/10/2019

Week 7

)- Sur's Graduation Ceremony (21/10/2019
)- Salalah's Graduation Ceremony (23/10/2019
)- Last Day for Withdrawal with (W) (24/10/2019

Week 8

)- Sohar's Graduation Ceremony (28/102019
)- Ibri's Graduation Ceremony (30/10/2019

Week 9

)- Nizwa's Graduation Ceremony (4/11/2019
)- Rustaq's Graduation Ceremony (6/11/2019

Week 10

– 2019/11/10
2019/11/14
– 2019/11/17
2019/11/21
– 2019/11/24
2019/11/28
2019/12/5 – 2019/12/1

)National Day Holiday (18/11/2019

Week 12

Students evaluation for courses, lectures and learning environment

Week 13

Female Student Scouts Gathering on Sur College

Week 14

– 2019/12/8
2019/12/12
2019/12/19-2019/12/15

)- Classes end (12/12/2019
Foundation Program final exams

Week 15

– 2019/12/22
2019/12/26

Week 11

)Final Exams Start (22/12/2019

Week 16

األسبوع السابع عشر

األسبوع
األسبوع األول

فصل الربيع

نهاية االمتحانات النهائية ()4/1/2020

الحدث
أسبوع الحذف واإلضافةبداية الدراسة في فصل الربيع ()2020/1/19-اجتماع المجلس األكاديمي الثاني ()2020/1/22

2020/1/2 – 2019/12/29

الفترةDate/
2020/1/23 – 2020/1/19

)Final Exams End (4/1/2020

Week 17

Activity

Week

-Add/Drop week
Semester
)-Spring Semester stars (19/1/2020
)-Second Academic Council Meeting (22/1/2020

Week 1

Spring

األسبوع الثاني

2020/1/30 – 2020/1/26

األسبوع الثالث

2020/2/6 – 2020/2/2

Week 3

األسبوع الرابع

2020/2/13 – 2020/2/9

Week 4

األسبوع الخامس

اجتماع مجلس الكلية الثالث ()2020/2/20

األسبوع السادس

ملتقى الخريجين الخامس بكلية نزوى2020/2/27-تقديم طلبات االنتقال الداخلي لطلبة كليات العلوم التطبيقية

األسبوع السابع
األسبوع الثامن

)Third College meeting (20/2/2020

Week 5

)-Alumni Gathering in Nizwa (27/2/2020
-Applying for the internal transfer of CAS- students

Week 6

2020/3/5 – 2020/3/1
المهرجان المسرحي الجامعي بكلية عبري (-9)2020/3/11
-أخر موعد لالنسحاب بتقدير منسحب ()2020/3/12

األسبوع التاسع

األسبوع العاشر

– 2020/2/2916
2020/2/20
2020/2/27 – 2020/2/23

Week 2

2020/3/12 – 2020/3/8

Week 7
)-Theater Festival on Ibri college (9-11/3/2020
)-Last Day for Withdrawal with (W) (12/3/2020

2020/3/19 – 2020/3/15

اجتماع المجلس األكاديمي الثالث ()2020/3/25

األسبوع الحادي عشر

2020/3/26 – 2020/3/22

Week 9

)Third Academic Council Meeting (25/3/2020

2020/4/2 – 2020/3/29

األسبوع الثاني عشر

الندوة المشتركة بكلية نزوى ()2025/4/7-6

األسبوع الثالث عشر

تقييم األساتذة والمقررات الدراسية

األسبوع الرابع عشر

2020/4/9 – 2020/4/5
2020/4/16 – 2020/4/12

األسبوع الخامس عشر

)Joint Symposium in Nizwa college (6-7/4/2020

Week 12

Students evaluation for courses, lectures and learning environment

Week 13

األسبوع السادس عشر

بداية االمتحانات النهائية يوم السبت ()2020/5/9

Week 14

2020/4/30 – 2020/4/26

)-Classes end (30/4/2020
Foundation Program final exams

2020/5/14 – 2020/5/10

)Final Exams Start on Saturday (9/5/2020

2020/5/7-2020/5/3

Week 10
Week 11

2020/4/23 – 2020/4/19
نهاية الدراسة بفصل الربيع ()2020/4/30-اختبارات البرنامج التأسيسي

Week 8

Week 15

Week 16

األسبوع السابع عشر

نهاية االمتحانات النهائية ()2020/5/21

2020/5/21 – 2020/5/17

)Final Exams End (21/5/2020

فصل الصيف
األسبوع
األسبوع األول

Summer Semester
الحدث
بداية الدراسة في فصل الصيف 2020/6/14

األسبوع الثاني

الفترةDate/
2020/6/18 – 2020/6/14

Week

Activity
Classes starts 14/6/2020

2020/6/25 – 2020/6/21

األسبوع الثالث
األسبوع الرابع

Week 17

Week 2

2020/7/2 – 2020/6/28
أخر موعد لالنسحاب ب تقدير منسحب 2020/7/9

2020/7/9 – 2020/7/5

Week 1

Week 3
Last day for withdraw with a grade of W 9/7/2020

Week 4

األسبوع الخامس

2020/7/16 – 2020/7/12

Week 5

األسبوع السادس

2020/7/23 – 2020/7/19

Week 6

األسبوع السابع

متوقع إجازة عيد األضحى 2020/7/30

األسبوع الثامن

امتحانات الفصل الصيفي 2020/8/2

2020/7/30 – 2020/7/26
2020/8/6 – 2020/8/2

Eid AL Adha 30/7/2020

Week 7

Final Exams Start 2/8/2020

Week 8

التواريخ التقريبية

Approximate Date

مواعيد عقد اجتماعات المجلس األكاديمي ومجالس الكليات
المجلس األكاديمي
مجلس الكلية
رقم االجتماع
األربعاء2019/10/16 :م
الخميس2019/9/19 :م
األول
الثاني
الثالث
الرابع

الخميس2020/1/9 :م
الخميس2020/2/20 :م
الخميس2020/5/28:م

األربعاء2020/1/22 :م
األربعاء2020/3/25 :م
األربعاء2020/6/10 :م

م
1

مواعيد حفالت التخرج لكليات العلوم التطبيقية
التاريخ
الكلية
األثنين2019/10/21 :م
كلية العلوم التطبيقية بصور

2
3
4
5
6

األربعاء2019/10/23 :م
األثنين2019/10/28 :م
األربعاء2019/10/30 :م
األثنين2019/11/4 :م
األربعاء2019/11/6م

كلية العلوم التطبيقية بصاللة
كلية العلوم التطبيقية بصحار
كلية العلوم التطبيقية بعبري
كلية العلوم التطبيقية بنزوى
كلية التربية بالرستاق

م
1

مواعيد الفعاليات المشتركة لكليات العلوم التطبيقية
الموعد المقترح للتنفيذ
الكلية المستضيفة
الفعالية
االثنين  -الثالثاء
نزوى
الندوة المشتركة
2020/4/7-6م

2

لقاء جواالت الكليات

صور

3

ملتقى الخريجين الخامس

نزوى

 4المهرجان المسرحي الجامعي
5

البطولة الرياضية للطالب

عبري
صاللة

الخميس – األحد
2019/12/8-5م
الخميس
2020/2/27م
االثنين – األربعاء
2020/3/11-9م
األحد – الخميس
2020/1/9-5م

