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معتمد -م 2020/2021التقويم األكاديمي للفصل الدراس ي الثاني   

م 2020/2021 عشر العام األكاديمي التاسع  

 م2020/2021الفصل الدراسي الثاني 

 بداية األسبوع # األسبوع
 تاريخ الحدث *

 الحدث
 )هجري( )ميالدي(

 سةقبل بداية الدرا -

 فترة القبول  ه1442جمادى األول 30 -ثانيالربيع 7 م2021يناير14 -2020نوفمبر 23

 ل فترة  التقديم 1442جمادى األول  26-12 م2021يناير10-2020ديسمبر27
ً
 املنح الدراسيةطلبات الكترونيا

 التسجيل فترة 1442جمادى األول  30-19 م2021يناير  3-14

 فترة الحذف واإلضافة ، والتسجيل املتأخر  1442جمادى الثاني  7-3 م2021يناير  17-21

 فترة طلبات تقسيط الرسوم الدراسية  1442جمادى األول  30-19 م2021يناير  3-14

 أسبوع اإلرشاد األكاديمي واليوم التعريفي للطلبة 1442جمادى األول  30-26 م2021يناير  10-14

 من رسوم الساعات الدراسية (% 85)نسبة  إسترجاعفترة اإلنسحاب الكلي من الجامعة مع  1442جمادى الثاني قبل غرة  م2021يناير  15قبل 

 م2021يناير  16 (1األسبوع )

 فترة التحويل بين الفروع  / الكليات  / املسارات. 1442جمادى الثاني  7-3 م2021يناير  17-21

 املحاضرات الدراسية بداية  1442جمادى الثاني  3 م2021يناير  17

 فترة الحذف واإلضافة )أسبوع( 1442جمادى الثاني  7-3 م2021يناير  17-21

 من رسوم الساعات الدراسية. (% 50)نسبة  إسترجاعفترة اإلنسحاب الكلي من الجامعة مع  1442جمادى الثاني  7-3 م2021يناير  17-21

 من رسوم الساعات الدراسية.  (% 100)فترة حذف املقررات مع إسترجاع نسبة  1442لثاني جمادى ا7 -جمادى األول 26 م2021يناير  10-21

 م2021يناير  23 (2األسبوع )

 أى رسوم. إسترجاع بدون فترة اإلنسحاب الكلي من الجامعة  1442جمادى الثاني 10تبدأ من  م2021يناير  24تبدأ من 

 من رسوم الساعات الدراسية  (% 70)فترة حذف املقررات مع إسترجاع نسبة  1442جمادى الثاني  14-10 م2021يناير  28 -24

 م2020/2021فترة طلب تأجيل الدراسة للفصل الدراس ي الثاني  1442جمادى الثاني  14-3 م2021يناير  28 -17

 . LMSم على نظام إدارة التعل TMAsإتاحة الواجبات الدراسية  1442جمادى الثاني  9 م2021يناير  23

 أى رسوم. إسترجاع بدون فترة حذف املقررات  1442جمادى الثاني 9تبدأ من  م2021يناير  31بداية من  2021يناير  30 (3األسبوع )

 في فرع آخر. )الورقية أو املحوسبة( النصفيةإستقبال طلبات أداء اإلختبارات فترة  1442رجب  6-2 م2021فبراير  18-14 2021 فبراير 13 (5األسبوع )

 فترة اإلختبارات النصفية ، وتقديم طلبات اإلختبارات النصفية التعويضية. 1442رجب  27-23 م2021مارس  11 -7 2021مارس  6 (8األسبوع )

 . LMSالتعلم  على نظام إدارةالتاريخ النهائي لرفع الواجبات الدراسية  1442شعبان  3 م2021أبريل  2 -مارس  31 2021مارس  27 (11األسبوع )

 فترة اإلختبارات النصفية التعويضية 1442شعبان  19-17 م2021أبريل  8 -6 2021 أبريل 3 (12األسبوع )

 2021 أبريل 10 (13األسبوع )

 بداية شهر رمضان الكريم 1442شعبان  25-23 م2021أبريل  12

 . SISم املستمر على نظام معلومات الطالب أخر موعد لرصد درجات أعمال التقوي 1442شعبان  29 م2021أبريل  15

 في فرع آخر. )الورقية أو املحوسبة( النهائيةإستقبال طلبات أداء اإلختبارات فترة  1442رمضان 3-شعبان 28 م2021أبريل  11-15

 اسية واإلختبارات النصفية.آخر موعد لتسليم عينات حلول الواجبات الدر  1442رمضان  3 م2021أبريل  17 2021 أبريل 17 (14األسبوع )

 م2020/2021( نهاية الفصل الدراس ي الثاني 15األسبوع ) 1442رمضان  17 م2021أبريل  29 2021 أبريل 24 (15األسبوع )

 أجازة عيد الفطر املبارك 1442شوال5 -رمضان 19 م2021مايو  7-1 أجازة

 2021 مايو 22 (16األسبوع )

 فترة اإلختبارات النهائية ، وتقديم طلبات تأجيل اإلختبارات النهائية . 1442شوال  22-11 م2021يونيو  3 -مايو  23

 . SISأخر موعد لرصد درجات اإلختبارات النهائية على نظام معلومات الطالب  1442شوال  21 م2021يونيو  10

 إعتماد درجات مقررات اإلختبارات املحوسبة. 1442شوال  29 م2021يونيو  22

 إعتماد درجات مقررات الجامعة العربية املفتوحة. 1442ذو القعدة  12 م2021يونيو  23

 زيارة وفد الجودة في الجامعة املفتوحة 1442ذو القعدة  13 م2021يونيو  28

 إعتماد درجات املقررات البريطانية 1442ذو القعدة  18 م2021يونيو  29-30

 مع التاريخ امليالدى فإنه يؤخذ بالتاريخ امليالدي . في حالة اختالف التاريخ الهجري   *


