جامعة البحرين
عمادة القبول والتسجيل
التقويم األكاديمي للمرحلة الجامعية األولى
العام الجامعي 2019/2018م
الفصل الدراسي األول
دوام أعضاء هيئة التدريس
األحد  2سبتمبر  2018م
األحد  2سبتمبر – االثنين  10سبتمبر
فترة الحذف واإلضافة
إجازة رأس السنة الهجرية لعام 1440هـ*
الثالثاء  11سبتمبر
التهيئة للطلبة الجدد
األربعاء  12سبتمبر – الخميس  13سبتمبر
آخر موعد لدفع الرسوم الدراسية وآخر موعد
السبت  15سبتمبر
السترجاعها كاملة
بدء الدراسة
األحد  16سبتمبر
إجازة عاشوراء لعام 1440هـ*
األربعاء  19سبتمبر  -الخميس  20سبتمبر
نهاية فترة حذف المقررات واسترجاع %50
الخميس  27سبتمبر
من الرسوم الدراسية
آخر موعد لتقديم طلب تأجيل الدراسة
الخميس  27سبتمبر
فترة االنسحاب بدرجة )(W
األحد  30سبتمبر – الخميس  6ديسمبر
امتحانات واختبارات منتصف الفصل
األحد  4نوفمبر – الخميس  8نوفمبر
فترة تقديم طلبات التحويل للفصل الدراسي
األحد  11نوفمبر – الخميس  29نوفمبر
الثاني 2019/2018م
إجازة المولد النبوي الشريف لعام *1440
الثالثاء  20نوفمبر
األربعاء  12ديسمبر – الخميس  13ديسمبر

احتفاالت الجامعة بالعيد الوطني وعيد الجلوس لعام
2018م

األحد  16ديسمبر – االثنين  17ديسمبر
الثالثاء  18ديسمبر – االثنين  24ديسمبر
الخميس  20ديسمبر
الثالثاء  1يناير 2019م
الخميس  3يناير
السبت  5يناير – الثالثاء  15يناير
السبت  19يناير

العيد الوطني وعيد الجلوس لعام 2018م
التسجيل للفصل الدراسي الثاني 2019/2018م
آخر موعد لالنسحاب اإلجباري )(WA/WF
إجازة رأس السنة الميالدية
آخر يوم دراسي
فترة االمتحانات النهائية
آخر موعد لتسليم الدرجات النهائية
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التقويم األكاديمي 2019/2018م

إجازة ما بين الفصلين ألعضاء هيئة التدريس
فترة تقديم طلبات التظلم من نتيجة مقرر
آخر موعد لتسليم نتائج التظلم من نتيجة مقرر

األحد  20يناير – الخميس  31يناير
األحد  27يناير – الخميس  31يناير
األربعاء  6فبراير

الفصل الدراسي الثاني
األربعاء  30يناير – الخميس  7فبراير 2019م فترة الحذف واإلضافة
دوام أعضاء هيئة التدريس
األحد  3فبراير
آخر موعد لدفع الرسوم الدراسية وآخر موعد
السبت  9فبراير
السترجاعها كاملة
بدء الدراسة
األحد  10فبراير
نهاية فترة حذف المقررات واسترجاع %50
الخميس  21فبراير
من الرسوم الدراسية
آخر موعد تقديم طلب تأجيل الدراسة
الخميس  21فبراير
فترة االنسحاب بدرجة )(W
األحد  24فبراير – الخميس  2مايو
امتحانات واختبارات منتصف الفصل
األحد  31مارس – الخميس  4أبريل
األحد  7أبريل – الخميس  25أبريل

فترة تقديم طلبات التحويل للفصل الدراسي األول
2020/2019م

األربعاء  1مايو
الخميس  2مايو

إجازة يوم العمال
االنتخابات الطالبية
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عمادة القبول والتسجيل

التقويم األكاديمي 2019/2018م

االثنين  6مايو

أول أيام شهر رمضان لعام  1440هـ*

األحد  12مايو – الخميس  16مايو

فترة التسجيل للفصل الدراسي األول
2020/2019م
اإلجباري )(WA/WF

آخر موعد لالنسحاب
آخر يوم دراسي
إجازة عيد الفطر المبارك لعام  1440هـ*
فترة االمتحانات النهائية
آخر موعد لتسليم الدرجات النهائية
فترة تقديم طلبات التظلم من نتيجة مقرر
آخر موعد لتسليم نتائج التظلم من نتيجة مقرر
إجازة أعضاء هيئة التدريس

الخميس  16مايو
الخميس  30مايو
الثالثاء  4يونيو – الخميس  6يونيو
السبت  8يونيو – الثالثاء  18يونيو
السبت  22يونيو
االثنين  24يونيو – األحد  30يونيو
الخميس  5سبتمبر
االثنين  1يوليو – الخميس  29أغسطس

الفصل الدراسي الصيفي
فترة التسجيل للفصل الدراسي الصيفي
الثالثاء  25يونيو – الخميس  27يونيو
2019/2018م
آخر موعد لدفع الرسوم الدراسية
السبت  29يونيو
بدء الدراسة
األحد  30يونيو
نهاية فترة حذف المقررات
الخميس  4يوليو
فترة االنسحاب بدرجة )(W
األحد  7يوليو – الخميس  25يوليو
آخر موعد لالنسحاب اإلجباري )(WA/WF
الخميس  8أغسطس
يوم عرفة لعام 1440هـ*
السبت  10أغسطس
إجازة عيد األضحى المبارك لعام 1440هـ*
األحد  11أغسطس – الثالثاء  13أغسطس
آخر يوم دراسي
الخميس  15أغسطس
فترة االمتحانات النهائية
السبت  17أغسطس – الثالثاء  20أغسطس
آخر موعد لتسليم الدرجات النهائية
الخميس  22أغسطس
االثنين  26أغسطس – الخميس  29أغسطس فترة تقديم طلبات التظلم من نتيجة مقرر
إجازة رأس السنة الهجرية لعام 1441هـ*
السبت  31أغسطس
آخر موعد لتسليم نتائج التظلم من نتيجة مقرر
الخميس  5سبتمبر

العام الجامعي 2020/2019م
الفصل الدراسي األول
دوام أعضاء هيئة التدريس
االثنين  2سبتمبر 2019م
فترة الحذف واإلضافة
االثنين  2سبتمبر – الخميس  12سبتمبر
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التقويم األكاديمي 2019/2018م

إجازة عاشوراء *
التهيئة للطلبة الجدد
بدء الدراسة

األحد  8سبتمبر  -االثنين  9سبتمبر
األربعاء  11سبتمبر – الخميس  12سبتمبر
األحد  15سبتمبر
* مرتبط برؤية الهالل.
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التقويم األكاديمي 2019/2018م

