إدارة القـبـــول
مواعيد القبول لفصل الخريف 2020/2019
بدء فترة القبول

نهاية فترة القبول

فترة القبول
الفترة األولى لجميع الكليات (القبول المبكر)

2019/04/21

2019/05/23

الفترة الثانية لكليتي الطب وطب األسنان

2019/06/23

2019/07/18

الفترة الثانية لبقية الكليات

2019/06/23

2019/08/01

تقديم طلبات المحولين من جامعات أخرى  ،وإعادة القيد ،وحاالت االستثناء

2019/06/23

2019/08/01

مواعيد امتحانات القبول
امتحان القبول

مكان التسجيل

موعد االمتحان

مكان االمتحان

امتحان اللغة اإلنجليزية
(توفل )TOEFL-

مركز اللغة اإلنجليزية:
للطالب )M2 ( -
للطالبات )W2( -

2019/05/09
2019/07/03
2019/07/31
2019/08/07
2019/08/21
2019/08/27

مركز اللغة اإلنجليزية:
مبنى ()M2

امتحان الفيزياء والرياضيات
لطلبة كلية الهندسة

لحجز موعد االمتحان يرجى
الدخول على الرابط اآلتي:
www.sharjah.ac.ae/pmtest

2019/08/26
2019/08/27
2019/08/28

للطالب – مبنى ()M3
للطالبات – مبنى ()W3

المقابلة الشخصية
لطلبة كلية االتصال

خالل فترة القبول
( 09:00صباحًا  01:30 -ظهرًا).

كلية االتصال
مبنى ()W7

المقابلة الشخصية وامتحان القبول
الخاص بقسم اللغة اإلنجليزية وآدابها

2019/09/02
( 12:00ظهرًا)

كلية اآلداب
مبنى ()W3-227

مواعيد مهمة للطلبة الجدد
البيان

التاريخ

آخر موعد لتأجيل القبول

2019/08/29

آخر موعد لتسجيل المواد

2019/08/29

بدء الدراسة

2019/09/01

آخر موعد للحذف واإلضافة

2019/09/05

Admissions Department
Admission Dates For Fall 2019/2020
Admission Period

From

To

First period (early admission) for all colleges

21/04/2019

23/05/2019

Second period for Medicine and Dentistry Colleges

23/06/2019

18/07/2019

Second period for other colleges

23/06/2019

01/08/2019

Submission of the applications for transfer students from other
Universities, re-admission and exception cases.

23/06/2019

01/08/2019

Admission Examinations Dates
Exam

Registration Place

Exam Dates

Exam Place

TOEFL Exam

English Language Center:
- Male: Building (M2)
- Female: Building (W2)

09/05/2019
03/07/2019
31/07/2019
07/08/2019
21/08/2019
27/08/2019

English Language Center:
Building (M2)

Math & Physics
placement tests for
Engineering College

For reservation, please
enter the following link:
www.sharjah.ac.ae/pmtest

26/08/2019
27/08/2019
28/08/2019

- Male: Building (M3)
- Female: Building (W3)

Interview for
Communication College

During the admission periods
09:00 AM - 01:30 PM

Building (W7)

Interview & entrance
examination for
English Language and
Literature Department

02/09/2019
12:00 PM

Building (W3 - 227)

Important Dates for New Students

April 2019

Description

Date

Last date for admission postpone

29/08/2019

Last date for courses registration

29/08/2019

Classes begin

01/09/2019

Last date for drop & add

05/09/2019

