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  تقديم طلبات االلتحاق للطلبة المستجدين      

Submitting applications for new students - summer  semester 2020/2021

ة التقديم لألقساط                                 فتر
2021/7/8الخميس 2021/6/17الخميس     

 Installment request periodThurs 17/6/2021Thurs 8/7/2021

امج و المسارات ن التر تقديم طلبات التحويل بي 

                                                                              
2021/6/10الخميس   2021/6/17الخميس   

 Change program request periodThurs 10/6/2021Thurs 17/6/2021

ي
ن
ن للفصل الثان تسجيل الطلبة الغت  مسجلي 

2021/6/15الثالثاء 2021/6/10الخميس 

 Registration for students in all programs (for non-registered students in the Second semester)Thurs 10/6/2021Tues 15/6/2021

ن   التسجيل والسحب واالضافة للطلبة المستمرين في جميع البرامج 2021/7/8الخميس 2021/6/21االثني 

 Registration & add and drop for the students in all programsMon 21/6/2021Thurs 8/7/2021

ي جميع التخصصات ولن يتم تسجيل أي طالب بعد هذا الموعد
ن
2021/7/8الخميس 2021/7/8الخميس   آخر موعد لتسجيل جميع الطلبة ف

Last day for Registration for the students in all program, students will not be allowed to register after 

this date 
Thurs 8/7/2021Thurs 8/7/2021

ي
ي الفصل الصيفن

ن
2021/9/1األربعاء 2021/7/10السبت   بدء الدراسة ف

Start of the Summer semesterSat 10/7/2021Wed 1/9/2021

ة  تقديم طلبات المعادلة للمستجدين فقط ن بعد القبول مباشر    2021/7/12االثني 

Course equivalency request period for new students onlyDirectly after acceptanceMon 12/7/2020

لجميع المقررات %  30 آخر موعد لخصم 

Last day to drop courses with 30% deduction of the course fees

ي
ن
آخر يوم لدفع القسط الثان

Last day to pay the second installment

ن (MTA)  اختبارات منتصف الفصل  2021/8/5 الخميس 2021/8/2االثني 

Midterm Examination period (MTA)Mon 2/8/2021Thurs 5/8/2021

 آخر موعد إلسقاط المقررات

 Last day for dropping courses for Summer semster 2020/2021

ي
2021/9/1االربعاء 2021/8/26الخميس   اختبارات نهاية الفصل الصيفن

Final Examination period for Summer semesterThurs 26/8/2021Wed 1/9/2021

ي 
2020/2021 اعالن النتائج النهائية للفصل الدراسي الصيفن

   Academic Results Announcement For the Summer semester 2020/2021

.  ولن يسمح بالتسجيل بعد هذا الموعد 2021/7/8      آخر يوم لتسجيل جميع الطلبة هو يوم الخميس الموافق  
The last date for  registration will be on the 8/7/2021 and students will not be allowed to register after the set dates.

2021/9/15األربعاء 

Wed 15/9/2021

الكويت فرع-  المفتوحة العربية الجامعة 

Arab Open University - Kuwait Branch

2020/2021الصيفي للفصل المستمرين للطلبة التسجيل فترة تقويم  

Registration Calendar for Summer Semester 2020/2021 

 البـــــــــــــــــــيــان 

 المـــواعيد

ن  2021/3/15االثني 

Mon15/3/2021

ي2021/7/22 الخميس 
ن من بداية الفصل الصيفن  بعد أسبوعي 

Thurs 22/7/2021 Two weeks after start of summer 

semester

Sun 22/8/2021

2021/8/1األحد 

Sun 1/8/2021

 2021/8/22األحد 


