
إلىمن

FromTo

ي 
                                             2021/2022تقديم طلبات االلتحاق للطلبة المستجدين للفصل الصيف 

Submitting applications for new students - summer  semester 2021/2022

ة التقديم لألقساط  للطلبة المستمرين                               2022/5/26الخميس 2022/5/22األحد      فتر

 Installment request periodSun 22/5/2022Thurs 26/5/2021

ي لمقررات التمهيدي 
2022/5/22االحد فقط ( EL097 - EL098 - EL099 - EL111 - EL112 )التسجيل الٌمبكر للفصل الصيف  2022/5/26الخميس  

 Early registration for summer semester of foundation courses ( EL097 - EL098 - EL099 -EL111 -EL112 ) onlySun 22/5/2022Thurs 26/5/2022

ي الٌمبكر
أول يوم دراىس للفصل الصيف 

First day for early Summer semester 

ةتقديم طلبات المعادلة للمستجدين فقط 2022/6/2الخميس بعد القبول مباشر  

Course equivalency request period for new students onlyDirectly after acceptanceThurs 2/6/2022

ي الٌمبكر
آخر يوم دراىسي للفصل الصيف 

Last day for Early Summer semester

ي الُمبكر
 اعالن النتائج النهائية للفصل الدراىسي الصيف 

   Academic Results Announcement For the  Early Summer semester

ي الُمبكر Batch 2تسجيل 
2022/7/14الخميس 2022/7/10األحد  (أون الين  ) للطلبة الٌمسجلي   للفصل الصيف 

Registeration for Batch2 for students registered in the early summer semester onlineSun 10/7/2022Thurs 14/7/2022

 البـــــــــــــــــــيــان

الىمن

FromTo

2022/2023 تقديم طلبات االلتحاق للطلبة المستجدين للفصل األول 

Submitting applications for new students -first semester 2022/2023

 

ي 
ة التقديم لألقساط للطلبة المستمرين  للفصل الصيف  2022/6/26األحد                             2021/2022فتر 2022/7/7الخميس  

 Installment request period for Summer semester 2021/2022Sun 26/6/2022Thurs 7/7/2022

2022/6/26األحد  تسجيل للطلبة المستمرين في جميع البرامج ماعدا الطلبة المسجلين في الفصل الصيفي الُميكر 2022/7/7الخميس  

 Registration for the students in all programs except the students regisetered in thr early summer semester Sun 26/6/2022Thurs7/7/2022

ي جميع التخصصات ولن يتم تسجيل أي طالب بعد هذا الموعد
 
ي لجميع الطلبة ف

  آخر موعدللتسجيل للفصل الصيف 

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

ي 
ي الفصل الصيف 

 
  بدء الدراسة ف

Start of the Summer semester 

ة  تقديم طلبات المعادلة للمستجدين فقط    2022/7/21الخميس بعد القبول مباشر

Course equivalency request period for new students onlyDirectly after acceptanceThurs 21/7/2022

آخر يوم لدفع القسط األخت 

Last day to pay the last installment

 آخر موعد إلسقاط المقررات

 Last day for dropping courses for Summer semster 2021/2022

ي
2022/9/5االثني   2022/8/31الخميس   اختبارات نهاية الفصل الصيف 

Final Examination period for Summer semesterThurs 31/8/2022Mon 5/9/2022

.  ولن يسمح بالتسجيل بعد هذا الموعد 2022/7/7      آخر يوم لتسجيل جميع الطلبة هو يوم الخميس الموافق  

 بعد الساعة 
ً
  وكذلك أيام الجمعة والسبت 2      يفتح التسجيل أون الين للطلبة يوميا

ً
. ظهرا

Online registration will open daily , after 2 pm for  students as well as on Friday&Saturday .

2022/7/31األحد 

Sun 31/7/2022

 2022/8/28األحد  

Sun 28/8/2022

The last date for  registration will be on the Thurs 7/7/2022 and students will not be allowed to register after the set dates.

2022/7/7 الخميس 

Thurs 7/7/2021

2022/7/16السبت 

Sat 16/7/2022

2022/5/28السبت 

Sat 28/5/2022

Sun 26/6/2022

2022/6/30الخميس   

Thurs 30/6/2022

2022/7/10األحد   

Sun 10/7/2022

2021/2022  تقويم فترة التسجيل للطلبة المستمرين للفصل الصيفي 

 المـــواعيد

2022/6/26االحد   

Registration Calendar for Summer Semester 2021/2022 

2022/4/3األحد 

Sun3/4/2022

فقط (  EL097- EL098 - EL099 - EL111- EL112)لمقررات االنجليزي 

For english courses ( EL097 - EL098 - EL099 - EL111- EL112  ) only 

فرع الكويت-  الجامعة العربية المفتوحة 

Arab Open University - Kuwait Branch

Registration Calendar for Early Summer Semester 2021/2022 

 البـــــــــــــــــــيــان 

 المـــواعيد

2021/2022  تقويم فترة التسجيل للفصل الصيفي الُمبكر 


