كاديم 2020-2021
التقويم ال
ي
اس الول
الفصل الدر ي
الحدث

التاري خ

السبوع

2020-8-30

1

2020-9-06

2

2020-9-13

3

2020-9-20

4

البامج التخصصية
بداية تسجيل المقررات لطلبة ر
البامج التخصصية بتاري خ 24-9-2020
آخر موعد لتسجيل وسحب وإضافة مقرر لطلبة ر

2020-9-27

5

البامج التخصصية
اس الول لطلبة السنة التأسيسية و ر
بداية الفصل الدر ي
آخر موعد لطلبة السنة التأسيسية لتقديم طلبات االنتقال لجامعات التقنية والعلوم التطبيقية
الخرى (كليات التقنية سابقا) 27-9-2020

2020-10-04

6

2020-10-11

7

2020-10-18

8

2020-10-25

9

2020-11-01

10

2020-11-08

11

البامج التخصصية
اس الول لطلبة السنة التأسيسة وطلبة ر
اختبارات منتصف الفصل الدر ي

2020-11-15

12

اس
اس الول لجميع الطلبة واالنسحاب من مقرر در ي
آخر موعد لقبول طلبات تأجيل الفصل الدر ي
واحد لطلبة التخصص بتاري خ 19-11-2020
الوطن بتاري خ 18-11-2020
*العيد
ي

2020-11-22

13

نوفمب
بدء تقديم طلب االنتقال من الجامعات والكليات الخرى لمدة أسبوع واحد فقط (26 - 22
ر
) 2020
نوفمب ) 2020
26
22
(
فقط
واحد
سبوع
أ
لمدة
التخصص
تغيب
طلب
تقديم
بدء
ر

2020-11-29

14

آخر موعد لقبول طلبات التسجيل الختبار المستوى الرابع للطلبة المفصولي بتاري خ 3-12-2020

2020-12-06

15

2020-12-13

16

2020-12-20

17

عودة أعضاء الهيئة الكاديمية واإلدارية من اإلجازة
بداية تقديم جميع خدمات قسم القبول والتسجيل مثل إخالء طرف  ،إثبات قيد  ،والتسجيل
الختبار المستوى الرابع للطلبة المفصولي ،توصيف مواد..

* المولد النبوي متوقع بتاري خ 18-10-2020

اجتماع مجلس الكلية العتماد قوائم الطلبة الخريجي بتاري خ 24-12-2020

أسبوع دراسي للطلبة
االختبارات
مالحظة  -:تواريخ المواعيد واإلجازات تعتبر تقديرية وقابلة للتغير

2020-12-27

18

البامج التخصصية
اس الول لطلبة السنة التأسيسية وطلبة ر
بداية االختبارات النهائية للفصل الدر ي

2020-1-03

19

اس الول
اجتماع مجلس الكلية العتماد درجات الطلبة للفصل الدر ي

2020-1-10

20

اس الول للطلبة والكاديميي واإلداريي
بداية إجازة الفصل الدر ي

الثان
اس
ي
الفصل الدر ي
التاري خ

السبوع

الحدث

2021-01-17

1

الثان لطلبة السنة التأسيسية
اس
ي
بداية الفصل الدر ي
البامج التخصصية
لطلبة
تسجيل المقررات
ر
البامج التخصصية بتاري خ 21-1-2021
آخر موعد لتسجيل وسحب وإضافة مقرر لطلبة ر
بداية تقديم جميع خدمات قسم القبول والتسجيل مثل إخالء طرف  ،إثبات قيد  ،والتسجيل الختبار
المستوى الرابع للطلبة المفصولي ،توصيف مواد..
بدء تقديم طلبات االنتقال لجامعات التقنية والعلوم التطبيقية الخرى (كليات التقنية سابقا) لمدة
أسبوع واحد فقط ( 21 - 17يناير ) 2021

2021-01-24

2

البامج التخصصية
اس
الثان لطلبة ر
ي
بداية الفصل الدر ي

2021-01-31

3

2021-02-07

4

2021-02-14

5

2021-02-21

6

2021-02-28

7

البامج التخصصية
اس
الثان لطلبة السنة التأسيسية وطلبة ر
ي
اختبارات منتصف الفصل الدر ي

2021-03-07

8

اس
اس
الثان لجميع الطلبة واالنسحاب من مقرر در ي
ي
آخر موعد لقبول طلبات تأجيل الفصل الدر ي
واحد لطلبة التخصص بتاري خ 11-3-2021
*ذكرى اإلرساء والمعراج متوقعه بتاري خ 11-3-2021

2021-03-14

9

بدء تقديم طلب تغيب التخصص لمدة أسبوع واحد فقط ( 18 - 14مارس ) 2021

2021-03-21

10

آخر موعد لقبول طلبات التسجيل الختبار المستوى الرابع للطلبة المفصولي بتاري خ 25-3-2021

2021-03-28

11

2021-04-04

12

اجتماع مجلس الكلية العتماد قوائم الطلبة الخريجي بتاري خ 8-4-2021

2021-04-11

13

والبامج التخصصية
اس
الثان لطلبة السنة التأسيسية ر
ي
بداية االختبارات النهائية للفصل الدر ي
*بداية شهر رمضان متوقع بتاري خ 2021-04-13

2021-04-18

14

الثان-
اس
ي
اجتماع مجلس الكلية العتماد درجات الطلبة للفصل الدر ي

2021-04-25

15

اس الول لجميع الطلبة
بداية إجازة الفصل الدر ي

أسبوع دراسي للطلبة
االختبارات
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الصيف
اس
ي
الفصل الدر ي
الحدث

التاري خ

السبوع

2021-05-02

1

الصيف لطلبة السنة التأسيسية
اس
ي
بداية الفصل الدر ي
البامج التخصصية
اس
الصيف لطلبة ر
ي
بداية الفصل الدر ي
البامج التخصصية
تسجيل المقررات لطلبة ر
بداية تقديم جميع خدمات قسم القبول والتسجيل مثل إخالء طرف  ،إثبات قيد  ،والتسجيل
الختبار المستوى الرابع للطلبة المفصولي ،توصيف مواد..
آخر موعد لتسجيل وسحب وإضافة مقرر بتاري خ 06-05- 2021
بدء تقديم طلبات االنتقال لجامعات التقنية والعلوم التطبيقية الخرى (كليات التقنية سابقا)
لمدة إسبوع واحد فقط ( 06 - 02مايو ) 2021

2021-05-09

2

*عيد الفطر متوقع بتاري خ 2021-05-13

2021-05-16

3

2021-05-23

4

2021-05-30

5

2021-06-06

6

2021-06-13

7

البامج التخصصية
اس
الصيف لطلبة السنة التأسيسية وطلبة ر
ي
اختبارات منتصف الفصل الدر ي

2021-06-20

8

اس
اس
الثان لجميع الطلبة واالنسحاب من مقرر در ي
ي
آخر موعد لقبول طلبات تأجيل الفصل الدر ي
واحد لطلبة التخصص بتاري خ 24-6-2021
آخر موعد لقبول طلبات التسجيل الختبار المستوى الرابع للطلبة المفصولي بتاري خ -6-2021
24

2021-06-27

9

بدء تقديم طلب تغيب التخصص لمدة أسبوع واحد فقط ( 27يونيو –  1مايو ) 2021

2020-07-04

10

2021-07-11

11

البامج
اس
الصيف لطلبة السنة التأسيسية وطلبة ر
ي
بداية االختبارات النهائية للفصل الدر ي
التخصصية
الصيف بتاري خ
اس
ر
الد
للفصل
الطلبة
درجات
العتماد
الكلية
مجلس
اجتماع
ي
ي
2021-07-15

2021-07-18

12

بداية اإلجازة الصيفية لجميع الطلبة وال كاديمي واإلداريي

2021-09-05

13

عودة أعضاء الهيئة الكاديمية واإلدارية من اإلجازة الصيفية

أسبوع دراسي للطلبة
االختبارات
مالحظة  -:تواريخ المواعيد واإلجازات تعتبر تقديرية وقابلة للتغير

