
1 | P a g e  

 

 فصل الخريف
 

 الحدث الفترة األسبوع

 التعريفي األسبوع 30/8/2018 -26/8/2018 األسبوع التعريفي

 األسبوع األول 
 

2/9/2018-6/9/2018 
 أسبوع الحذف واإلضافة  -
 بداية الدراسة في فصل الخريف -

 م2/9/2018:  بتاريخ

 *رأس السنة الهجرية 13/9/2018 -9/9/2018 األسبوع الثاني

  20/9/2018-16/9/2018 األسبوع الثالث

  27/9/2018-23/9/2018 األسبوع الرابع

  4/10/2018 – 30/9/2018 األسبوع الخامس

  11/10/2018 – 7/10/2018 األسبوع السادس

 18/10/2018- 14/10/2018 األسبوع السابع
جلس األكاديمي األول بتاريخ : الم

 م18/10/2018

 25/10/2018 – 21/10/2018 األسبوع الثامن

 بصاللةحفل تخرج كلية العلوم التطبيقية  -
 م24/10/2018بتاريخ: 

 خر موعد لالنسحاب بتقدير منسحبآ -
 بتاريخ:

25/10/2018 

 1/11/2018 – 28/10/2018 األسبوع التاسع

 حفل تخرج كلية التربية بالرستاق -

 م.29/10/2018بتاريخ: 
التطبيقية حفل تخرج كلية العلوم  -

 م31/10/2018بصحار بتاريخ: 

 8/11/2018 – 4/11/2018 األسبوع العاشر
حفل تخرج كلية العلوم التطبيقية بعبري 

 .م 2018/  11 /5بتاريخ :

األسبوع الحادي 
 عشر

11/11/2018 – 15/11/2018 

حفل تخرج كلية العلوم التطبيقية  -
  م2018/  11/  12 بتاريخ : بصور

العلوم التطبيقية حفل تخرج كلية  -
 م2018/  11/  14بنزوى بتاريخ :

 22/11/2018  -18/11/2018 األسبوع الثاني عشر
 م18/11/2018العيد الوطني بتاريخ :  -

 *المولد النبوي  -

  29/11/2018- 25/11/2018 األسبوع الثالث عشر

  6/12/2018 – 2/12/2018 األسبوع الرابع عشر

األسبوع الخامس 
 عشر

 نهاية الدراسة بفصل الخريف. - 13/12/2018- 9/12/2018

 البرنامج التأسيسي اختبارات 20/12/2018 – 16/12/2018 

األسبوع السادس 
 عشر

23/12/2018 – 27/12/2018 
 بتاريخ : بداية االمتحانات النهائية

23/12/2018 

األسبوع السابع 
 عشر

30/12/2018 – 3/1/2019 
 بتاريخ : النهائيةنهاية االمتحانات 

3/1/2019 
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 فصل الربيع
 

 الحدث الفترة األسبوع

 31/1/2019 -- 27/1/2019 األسبوع األول
 واإلضافة.أسبوع الحذف   -

بداية الدراسة في فصل الربيع بتاريخ :  -
 م27/1/2019

 7/2/2019 -3/2/2019 الثانياألسبوع 
 خر(ت)بكم نف بالرستاق ملتقى الخريجين

 م7/2/2019 بتاريخ :  

  14/2/2019 – 10/2/2019 الثالثاألسبوع 

 21/2/2019- 17/2/2019 األسبوع الرابع
 للطالباتالثامنة عشر البطولة الرياضية 

 بالرستاق

  28/2/2019- 24/2/2019 األسبوع الخامس

  7/3/2019 – 3/3/2019 األسبوع السادس

  14/3/2019 - 10/3/2019 األسبوع السابع

 21/3/2019- 17/3/2019 األسبوع الثامن
 بتاريخ : أخر موعد لالنسحاب بتقدير منسحب

 م21/3/2019

 28/3/2019- 24/3/2019 األسبوع التاسع
 بتاريخ : المجلس األكاديمي الثالث

 م26/3/2019

  4/4/2019- 31/3/2019 األسبوع العاشر

األسبوع الحادي 
 عشر

7/4/2019 -11/4/2019 
 بصحار عشر الثامن الطالبيالملتقى 

 م4/2019/ 8-10 

 18/4/2019-14/4/2019 األسبوع الثاني عشر
  بعبريالندوة العلمية المشتركة 

 (2019/  4/  16-15) بتاريخ:

  25/4/2019 -21/4/2019 األسبوع الثالث عشر

  2/5/2019- 28/4/2019 األسبوع الرابع عشر

األسبوع الخامس 
 عشر

 نهاية الدراسة بفصل الربيع. 9/5/2019 – 5/5/2019

 البرنامج التأسيسي ختباراتا 16/5/2019- 12/5/2019 

األسبوع السادس 
 عشر

 19/5/2019 بتاريخ : بداية االمتحانات النهائية 23/5/2019- 19/5/2019

األسبوع السابع 
 عشر

 30/5/2019 بتاريخ : نهاية االمتحانات النهائية 30/5/2019- 26/5/2019
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 الفصل الصيفي
 

 الحدث الفترة األسبوع

 20/6/2019 -16/6/2019 األسبوع األول

بداية الدراسة في فصل الصيف بتاريخ :  -
16/6/2019 

المجلس األكاديمي الرابع بتاريخ:  -
18/6/2019 

  27/6/2019- 23/6/2019 األسبوع الثاني

  4/7/2019- 30/6/2019 األسبوع الثالث

 11/7/2019- 7/7/2019 األسبوع الرابع
 أخر موعد لالنسحاب بتقدير منسحب 

  11/7/2019بتاريخ : 

  18/7/2019- 14/7/2019 األسبوع الخامس

  25/7/2019- 21/7/2019 األسبوع السادس

 1/8/2019- 28/7/2019 األسبوع السابع
  نهاية الدراسة بالفصل الصيفي

 1/8/2019 بتاريخ :

 امتحانات الفصل الصيفي 8/8/2019- 4/8/2019 األسبوع الثامن
 
 

 التواريخ تقريبية *
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FALL SEMESTER 

WEEK DATE ACTIVITY 

0 26/8/2018 -30/8/2018 - Orientation Week starts at 26/8/2018 

1 
2/9/2018 -6/9/2018 

- Fall semester starts at 2/9/2018 

- Drop/Add week 

2 9/9/2018 -13/9/2018 Hejri New Year Holiday * 

3 16/9/2018 -20/9/2018  

4 23/9/2018 -27/9/2018  

5 30/9/2018 -4/10/2018  

6 7/10/2018 -11/10/2018  

7 14/10/2018 -18/10/2018 First Academic Council at 18/10/2018 

8 

21/10/2018 -25/10/2018 

-Last day for withdrawal with grad (W) is 

25/10/2018 

- Salalah’s Graduation Ceremony in 24/10/2018 

9 
28/10/2018 -1/11/2018 

- Rustaq’s Graduation Ceremony in 29/10/2018 

- Sohar's Graduation Ceremony in 31/10/2018 

10 4/11/2018 -8/11/2018 -Ibri's Graduation Ceremony in 5/11/2018 

11 
11/11/2018 -15/11/2018 

- Sur’s  Graduation Ceremony in 12/11/2018 

- Nizwa's Graduation Ceremony in 14/11/2018 

12 
18/11/2018 -22/11/2018 

- National Day at 18/11/2018 

-Prophet Mohammed Birthday * 

13 
25/11/2018 -29/11/2018  

14 2/12/2018 -6/12/2018  
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15 9/12/2018 -13/12/2018 - Classes end at 13/12/2018 

 16/12/2018 -20/12/2018 -Foundation Program final exams 

16 23/12/2018 -27/12/2018 Final Exams Start at 23/12/2018 

17 30/12/2018 -3/1/2019 Final Exams End at 3/1/2019 

 

 

 

 

SPRING SEMESTER 

 

WEEK DATE ACTIVITY 

1 
27/1/2019 -31/1/2019 

-Spring semester starts at 27/1/2019 

-Drop/Add week 

2 3/2/2019 -7/2/2019 -Alumni gathering in 7/2/2019  

3 10/2/2019 -14/2/2019  

4 17/2/2019 -21/2/2019 -Female Student Sport Championship  in Rustaq 

5 24/2/2019 -28/2/2019  
6 3/3/2019 -7/3/2019  

7 10/3/2019 -14/3/2019  
8 

17/3/2019 -21/3/2019 
-Last day to withdraw with grade (W) is  21/3/2019 

 
9 24/3/2019 -28/3/2019 -Third  Academic Council in 26/3/2019 

10 31/3/2019 -4/4/2019  

11 7/4/2019 -11/4/2019 -Students Gathering in Sohar (8-10/4/2019) 

12 14/4/2019 -18/4/2019 -Joint Scientific symposium at Ibri (15-16/4/2019) 

13 21/4/2019 -25/4/2019  

14 28/4/2019 -2/5/2019  

15 5/5/2019 -9/5/2019 -Classes end at 9/5/2019 

 12/5/2019 -16/5/2019 -Foundation Program Final Exams 

16 19/5/2019 -23/5/2019 -Final Exams Start at 19/5/2019 

17 26/5/2019 -30/5/2019 -Final Exams End at 30/5/2019 

 

 

SUMMER SEMESTER 

 

WEEK DATE ACTIVITY 

1 

16/6/2019 -20/6/2019 

-Summer Semester starts at 16/6/2019 

- Third Academic Council at 18/6/2019 

2 23/6/2019 -27/6/2019  

3 30/6/2019 -4/7/2019  

4 
7/7/2019 -11/7/2019 

Last day to withdraw with grade (W) is  

11/7/2019 

5 14/7/2019 -18/7/2019  
6 21/7/2019 -25/7/2019  

7 28/7/2019 -1/8/2019 Classes end at 1/8/2019 

8 4/8/2019 -8/8/2019 Final Exams Start at 4/8/2019 
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Final Exams End at 8/8/2019 

 

* Approximate Dates. 

 

 

 

 

 

 

 


