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 2020/2021التقویم الدراسي لكلیات التعلیم التطبیقي للعام الدراسي 
 الفصل الدراسي األول {فصل الخریف}

 

 

 

 البیان التاریخ الیوم

  2020/2021بدایة دوام شاغلي الوظائف اإلشرافیة والھیئة اإلداریة للفصل الدراسي األول  06/12/2020 االحد

 آخر موعد الستالم درجات االمتحانات المؤجلة. 09/12/2020 األربعاء

 والتسجیل المتأخر والسحب واالضافة للفصل الدراسيبدایة الدراسة وبدایة دوام أعضاء ھیئة التدریس  13/12/2020 االحد
 .2020/2021األول 

 .2020/2021اخر یوم في االضافة للفصل الدراسي األول  17/12/2020 الخمیس

 آخر موعد لالنسحاب الجزئي من المقررات. 27/01/2021 االربعاء

 .2020/2021 الثانيآخر موعد الستالم الجدول الدراسي للفصل الدراسي  14/02/2021 االحد

 االحد
 الخمیس

21/02/2021 
 .2020/2021 الثانيفترة االرشاد والتسجیل المبكر للفصل الدراسي  04/03/2021

 االحد
 الخمیس

07/03/2021 
 .2020/2021فترة التقدیم لطلبات تغییر التخصص والتحویل للفصل الدراسي الثاني  19/03/2021

 وقف القید.آخر موعد لتقدیم طلبات االنسحاب من جمیع المقررات وطلبات  28/02/2021 االحد

 2020/2021آخر یوم لرصد الحرمان للفصل األول  15/03/2021 االثنین

 .2020/2021آخر یوم في الدراسة ورفع الحرمان للفصل الدراسي االول  16/03/2021 الثالثاء

 االربعاء
 االثنین

17/03/2021 
 2020/2021فترة االختبارات النھائیة للفصل األول  29/03/2021

 2020/2021آخر موعد لرصد درجات المقررات الدراسیة للفصل الدراسي األول  31/03/2021 االربعاء

 .2020/2021نھایة الفصل الدراسي األول  1/04/2021 الخمیس



 2020/2021التقویم الدراسي لكلیات التعلیم التطبیقي للعام الدراسي  
 الفصل الدراسي الثاني {فصل الربیع} 

 

 

 
 

 البیان التاریخ الیوم

 بدایة دوام شاغلي الوظائف اإلشرافیة وأعضاء الھیئة االداریة. 04/04/2021 االحد

 اخر موعد الستالم درجات االمتحانات المؤجلة. 07/04/2021 األربعاء

 .2020/2021انتھاء فترة ادخال حاالت اعادة القید للفصل الدراسي الثاني  07/04/2021 األربعاء

بدایة الدراسnnnnnnnة ودوام أعضnnnnnnnاء ھیئة التدریس والتسnnnnnnnجیل المتأخر للفصnnnnnnnل الدراسnnnnnnnي الثاني  11/04/2021 االحد
2020/2021 

 .2020/2021انتھاء فترة االضافة للفصل الدراسي الثاني  15/04/2021 الخمیس

 .2020/2021  اخر موعد الستالم الجدول الدراسي للفصل الصیفي 04/05/2021 الخمیس

 األحد

 الخمیس

16/05/2021 

20/05/2021 
 .2021/2022فترة االرشاد والتسجیل المبكر للفصل الدراسي الصیفي 

 2021/2022الستالم الجدول الدراسي للفصل األول آخر موعد  25/05/2021 الثالثاء

 آخر موعد لالنسحاب الجزئي من المقررات. 25/05/2021 الثالثاء

 االحد

 الخمیس

06/06/2021 

17/06/2021 
 .2021/2022 فترة التقدیم لطلبات تغییر التخصص والتحویل للفصل الدراسي األول

 االنسحاب الكلي من جمیع المقررات وطلبات وقف القید.آخر موعد لتقدیم طلبات  24/06/2021 الخمیس

    .2020/2021  آخر یوم لرصد الحرمان للفصل الدراسي الثاني  14/07/2021 االربعاء

 2021/.2020آخر یوم في الدراسة ورفع الحرمان للفصل الدراسي الثاني  15/07/2021 الخمیس

 السبت
 الثالثاء

24/07/2021 
 .2020/2021فترة االمتحانات النھائیة للفصل الدراسي الثاني  03/08/2021

 .2020/2021آخر موعد لرصد درجات المقررات الدراسیة ونھایة الفصل الدراسي الثاني  05/08/2021 الخمیس

 بدایة العطلة الصیفیة ألعضاء ھیئة التدریس واإلداریین. 07/08/2021 السبت



 
 عمادة القبول والتسجیل

 ادارة المسجل العام     
 
 

 2020/2021التقویم الدراسي لكلیات التعلیم التطبیقي للعام الدراسي 
 الفصل الدراسي الصیفي

 

!البیان!التاریخ الیوم

 بدایة دوام شاغلي الوظائف اإلشرافیة وأعضاء الھیئة االداریة. 08/08/2021 االحد

بدایة الدراسnnnة ودوام أعضnnnاء ھیئة التدریس والتسnnnجیل المتأخر والسnnnحب واإلضnnnافة  15/08/2021 االحد
 .2020/2021للفصل الدراسي الصیفي 

 .2020/2021الدراسي الصیفي نھایة السحب واإلضافة للفصل  17/08/2021 الثالثاء

 .2020/2021  آخر یوم لرصد الحرمان للفصل الدراسي الصیفي  26/09/2021 االحد

 .2020/2021أخر یوم في الدراسة ورفع الحرمان للفصل الدراسي الصیفي  27/09/2021 االثنین

 الثالثاء

 الخمیس

28/9/2021 

30/9/2021 
 .2020/2021الدراسي الصیفي فترة االمتحانات النھائیة للفصل 

 .2021/2022آخر موعد لرصد درجات المقررات الدراسیة للفصل الدراسي الصیفي 02/10/2021 السبت 

شاغلي الوظائف اإلشرافیة وأعضاء الھیئة االداریة للفصل الدراسي االول  03/10/2021 االحد بدایة دوام 
2021/2022. 

ودوام اعضnnnnnnاء ھیئة التدریس وبدایة التسnnnnnnجیل المتأخر والسnnnnnnحب بدایة الدراسnnnnnnة  10/10/2021 األحد
 .2021/2022واإلضافة للفصل الدراسي االول 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


