قد يطرأ تعديل للتواريخ في هذا التقومي وفقً ا ألي
توجيهات مستقبلية من قبل وزارة التربية
والتعليم.

مكتب القبول والتسجيل
التقومي اجلامعي للفصل الدراسي اخلريفي من العام 2021 - 2020
اليوم
األحد

التاريخ
 23أغسطس 2020

البيان
 16:00حفل الترحيب بالطلبة اجلدد
بداية دوام أعضاء هيئة التدريس
البرنامج اإلرشادي للطلبة اجلدد 2021-2020
تسجيل املساقات

األحد  -اخلميس

 27 – 23أغسطس 2020

امتحانات إزالة تقدير غير املكتمل
قبول طلبات معادلة املساقات
قبول طلبات تغيير التخصص

األحد
األحد  -اخلميس
اخلميس
األحد  -اخلميس

 30اغسطس 2020
 30اغسطس  3 -سبتمبر 2020
 3سبتمبر 2020

بداية الدراسة
فترة اإلضافة والسحب
آخر موعد لسحب املساقات أو وقف التسجيل باسترداد كامل الرسوم

 17 - 6سبتمبر 2020

فترة وقف التسجيل باسترداد  %50من الرسوم

اخلميس

 24سبتمبر 2020

آخر موعد للسحب دون أثر في السجل الدراسي

األحد  -اخلميس

 29 - 18اكتوبر 2020

فترة امتحانات منتصف الفصل

األحد

 1نوفمبر 2020

بدء فترة القبول للفصل الدراسي الربيعي 2021 -2020م

اخلميس

 19نوفمبر 2020

آخر موعد للسحب ()W

األحد  -اخلميس
الثالثاء
االربعاء -اخلميس
االربعاء
اخلميس  -االحد

 22نوفمبر  10 -ديسمبر 2020
 1ديسمبر 2020
 3 - 2ديسمبر 2020
 9ديسمبر 2020
 20 - 10ديسمبر 2020

استبيان تقييم املساق
التسجيل املبكر للفصل الربيعي 2021-2020م
عطلة يوم الشهيد
عطلة اليوم الوطني لدولة اإلمارات العربية املتحدة
أخر يوم للمحاضرات
فترة امتحانات نهاية الفصل

الثالثاء

 22ديسمبر 2020

االمتحان التعويضي

اخلميس

 24ديسمبر 2020

تسليم كافة النتائج إلى املسجل العام

األحد  -اخلميس

 27ديسمبر  7 -2020يناير 2021

الثالثاء  -االربعاء

 13 – 12يناير 2021

إجازة الفصل اخلريفي
حفل تخرج الفصل الدراسي الربيعي و الصيفي 2020-2019م و
الفصل اخلريفي 2021-2020م

* تواريخ املناسبات اإلسالمية متغيرة ،وتخضع لرؤية الهالل.
** مواعيد حفل التخرج قد تتغير ،إذا دعت احلاجة.
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مكتب القبول والتسجيل
التقومي اجلامعي للفصل الدراسي الربيعي من العام 2021-2020
اليوم

التاريخ

البيان
البرنامج اإلرشادي للطلبة اجلدد 2021-2020
تسجيل املساقات للطلبة املنتظمني والطلبة اجلدد

األحد  -اخلميس

 14 -10يناير 2021

امتحانات إزالة تقدير غير املكتمل
قبول طلبات معادلة املساقات
قبول طلبات تغيير التخصص

األحد
األحد  -اخلميس
اخلميس
األحد  -اخلميس
اخلميس

 17يناير 2021
 21 -17يناير 2021
 21يناير 2021

بداية الدراسة
فترة اإلضافة والسحب
آخر موعد لسحب املساقات أو وقف التسجيل باسترداد كامل الرسوم

 24يناير  4-فبراير 2021

فترة وقف التسجيل باسترداد  %50من الرسوم

 11فبراير 2021

آخر موعد للسحب دون أثر في السجل الدراسي

األحد  -اخلميس

 18 - 7مارس 2021

األحد  -اخلميس

 28مارس 1 -أبريل 2021

فترة امتحانات منتصف الفصل
إجازة الفصل الربيعي

األحد

 4أبريل 2021

بدء فترة القبول للفصل الدراسي اخلريفي 2022-2021م

اخلميس

 15أبريل 2021

آخر موعد للسحب ()W

األحد  -اخلميس

 29 - 18أبريل 2021

األحد  -اخلميس

 13 -2مايو 2021

اخلميس
اخلميس – السبت
األحد -السبت

 6مايو 2021
 15 – 13مايو 2021
 22 -9مايو 2021

استبيان تقييم املساق
التسجيل املبكر للفصل الصيفي 2021-2020
التسجيل املبكر للفصل اخلريفي 2022-2021
أخر يوم للمحاضرات
عيد الفطر املبارك
فترة امتحانات نهاية الفصل

االثنني

 24مايو 2021

االمتحان التعويضي

األربعاء

 26مايو 2021

تسليم كافة النتائج إلى املسجل العام

الثالثاء  -األربعاء
األحد

 2 – 1يونيو 2021
 13يونيو 2021

حفل التخرج 2021-2020م
بدء اإلجازة الصيفية

* تواريخ املناسبات اإلسالمية متغيرة ،وتخضع لرؤية الهالل.
** مواعيد حفل التخرج قد تتغير إذا دعت احلاجة.
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مكتب القبول والتسجيل
التقومي اجلامعي للفصل الدراسي الصيفي األول من العام 2021-2020
األحد

التاريخ
 6يونيو 2021

اليوم

 7 - 6يونيو 2021

األحد  -األثنني

البيان

بداية الدراسة

تسجيل مساقات الفصل الصيفي للطلبة املتأخرين
فترة السحب واإلضافة

األحد

 27يونيو 2021

بدء امتحانات منتصف الفصل

اخلميس

 8يوليو 2021

آخر موعد للسحب بأثر ( )Wفي السجل

 18 - 17يوليو 2021

السبت  -األحد

امتحانات نهاية الفصل

مالحظة :مدة احملاضرة ساعتان.

التقومي اجلامعي للفصل الدراسي الصيفي الثاني (فترة التدريب) من العام 2021-2020
األحد

اليوم

التاريخ
 18يوليو 2021

البيان

بداية التدريب

االثنني  -اخلميس

 22 - 19يوليو 2021

وقفة عرفات وعيد األضحى املبارك

اخلميس

 26اغسطس 2021

نهاية فترة التدريب  -ستة أسابيع

اخلميس

 9سبتمبر 2021

نهاية فترة التدريب  -ثمانية أسابيع

* تواريخ املناسبات اإلسالمية متغيرة ،وتخضع لرؤية الهالل.
** مواعيد حفل التخرج قد تتغير إذا دعت احلاجة.

مكتب القبول والتسجيل
املسجـــ ل العـــام
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