وزارة التعلين العايل والبحث العلوي
جاهعت سرث

التقوين األكادميي للعام اجلاهعي 4102/4102
الفصل الدراسي األول (اخلريف) 4102/4102
اليىم
األحذ
األحذ
األحذ
الثالثاء
الخميس
األحذ/االثنين
 /الثالثاء
األحذ
الخميس
األحذ
االثنين
األحذ
األربعاء
السبث
الخميس
األحذ
األحذ

التاريخ
 -53اغسطس 4136
 - 19سبتمبر4136 -
 – 36سبتمبر – 4136
 – 38سبتمبر 4136 -
; – 1اكتىبر 4136 -
 – 19/ 18/17اكتىبر -
4136
 – 34اكتىبر 4136 -
 – 45اكتىبر 4136 -
 – 38نىفمبر 4136 -
 – 46نىفمبر 4136 -
 – 43ديسمبر – 4136
 – 46ديسمبر – 4136
 – 49ديسمبر – 4136
 – :يناير – 4137
 – 3:يناير 4137 -
 – 47يناير 4137 -

البرنامج
استالو مهفبث انطهبت انجذد
بذايت فصم انخريف (تجذيذ انقيذ – تغيير مسبر)
بذاية الذراسة
عطهت رسميت
آخر مىعذ إليقبف انقيذ

مالحظات
نمذة أسبىع
يىو انشهيذ

عطهت رسميت

عيذ األضحً

بذاية االمتاانات النصفية األولى
عطهت رسميت
بذاية االمتاانات النصفية الثانية
يىو انخريج
بذء االمتحبوبث انعمهيت – مىبقشت مشبريع انتخرج
عطهت رسميت
بذاية االمتاانات النهائية
انتهاء االمتاانات النهائية
اعالن انىتبئج بعذ اعتمبدهب – بذايت مراجعت انطالة
بذايت االجبزة بيه انفصهيه

اسبىعبن بذون تىقف انمحبضراث
يىو انتحرير – رأس انسىت انهجريت
اسبىعبن بذون تىقف انمحبضراث
بذون تىقف انمحبضراث
يىو االستقالل

الفصل الدراسي الثاني (الربيع) 4102/4102
األحذ
األحذ
األحذ
الثالثاء
الخميس
األحذ
األحذ
األحذ
السبث
الخميس
الخميس
األحذ
األربعاء
السبث

 – 3فبراير 4137 -
 – :فبراير – 4137
 – 37فبراير 4137 -
 – 39فبراير 4137 -
 – 34مارس 4137 -
 – 44مارس 4137 -
; – 3ابريل 4137 -
 – 46مايى 4137 -
 – 51مايى – 4137
 – 33يىنيى 4137 -
 – 3:يىنيى 4137 -
 – 43يىنيى 4137 -
 – 46يىنيى 4137 -
 – 13أغسطس 4137 -
مــــالحظة:
-

استالو مهفبث انطهبت انجذد
بذايت فصم انربيع (تجذيذ انقيذ – تغيير مسبر)
بذاية الذراسة
عطهت رسميت
آخر مىعذ إليقبف انقيذ
بذاية االمتاانات النصفية األولى
بذاية االمتاانات النصفية الثانية
بذء االمتحبوبث انعمهيت – مىبقشت مشبريع انتخرج
بذاية االمتاانات النهائية
انتهاء االمتاانات النهائية
----------------اعالن انىتبئج بعذ اعتمبدهب – بذايت مراجعت انطالة
يىو انخريج
بذايت اجبزة أعضبء هيئت انتذريس

ركري ثىرة  71فبراير
اسبىعبن بذون تىقف محبضراث
اسبىعبن بذون تىقف محبضراث
بذون تىقف انمحبضراث

بذايت شهر رمضبن

نمذة شهر

مواعيد اإلسقاط واإلضافة تُحدد حسب اللوائح الداخلية للكليات.
اعتماد،،،
مسجل عام الجامعة

بريذ اإلنكترووي registrar@su.edu.ly :

Www.Su.Edu.Ly

