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2021/2022للفصل األول -   تقديم طلبات االلتحاق للطلبة المستجدين 

Submitting applications for new students -First Semester 2021/2022

ة التقديم لألقساط 2021 سبتمتر 2الخميس 2021 اغسطس 22االحد فتر

 Installment request periodSunday, August 22, 2021Thursday, September 2, 2021

امج و المسارات ن التر 2021 اغسطس 19الخميس 2021 اغسطس 15االحد تقديم طلبات التحويل بي 

 Change program request periodSunday, August 15, 2021Thursday, August 19, 2021

ية وآدابها  ن ن أو الذين لديهم إنذار أكاديمي واحد فقط )  تسجيل الطلبة المستمرين تخصص اللغة االنجلت  2021 اغسطس 22االحد 2021 اغسطس 22االحد (معدل فوق النقطتي 

 Registration for students with GPA 2 points & above and who have one academic probation in the English Literature  programSunday, August 22, 2021Sunday, August 22, 2021

ن أو الذين لديهم إنذار أكاديمي واحد فقط )تسجيل الطلبة المستمرين تقنية المعلومات و الحوسبة  ن (معدل فوق النقطتي  ن 2021 اغسطس 23االثني  2021 اغسطس 23االثني 

Registration for students with GPA 2  & above and who have one academic probation in the IT programMonday, August 23, 2021Monday, August 23, 2021

2021 اغسطس 24الثالثاء 2021 اغسطس 24الثالثاء (معدل فوق النقطتين أو الذين لديهم إنذار أكاديمي واحد فقط   )   تسجيل الطلبة المستمرين تخصص إدارة أعمال 

 Registration for students with GPA 2  & above and who have one academic probation in Business Administration program Tuesday, August 24, 2021Tuesday, August 24, 2021

2021 اغسطس 26الخميس 2021 اغسطس 25االربعاء   تسجيل الطلبة  المستمرين من جميع الفئات المذكورة أعاله

Registration for continuous students from all categories mentioned aboveWednesday, August 25, 2021Thursday, August 26, 2021

ية   ن ي والثالث والرابع تخصص لغة انجلت 
ن
ن عىل االنذار الثان 2021 اغسطس 29االحد 2021 اغسطس 29االحد  تسجيل الطلبة الحاصلي 

Registration for students who have two, three and four academic probations in the English Literature programSunday, August 29, 2021Sunday, August 29, 2021

ي والثالث والرابع تخصص تقنية المعلومات والحوسبة  
ن
ن عىل االنذار الثان ن  تسجيل الطلبة الحاصلي  ن 2021 اغسطس 30االثني  2021 اغسطس 30االثني 

Registration for students who have two, three and four academic probations in the IT programMonday, August 30, 2021Monday, August 30, 2021

ي والثالث والرابع لتخصص إدارة األعمال
ن
ن عىل االنذار الثان 2021 اغسطس 31الثالثاء 2021 اغسطس 31الثالثاء    تسجيل الطلبة الحاصلي 

Registration for students who have  two, three and four academic probations in the  Business Administration programTuesday, August 31, 2021Tuesday, August 31, 2021

  آخر موعد لتسجيل جميع الطلبة ولجميع الفئات ولن يتم تسجيل أي طالب بعد هذا الموعد

Last day for Registration, students will not be allowed to register after this date 

ة من طلبات المستجدين للفصل األول  2021 سبتمتر 15االربعاء 2021 سبتمتر 5االحد 2021/2022قبول الدفعة األخت 

Acceptance for last batch of new students for Fall semester 2021-2022Sunday, September 5, 2021Wednesday, September 15, 2021

ي 
2020/2021 اعالن النتائج النهائية للفصل الدراسي الصيفن

   Academic Results Announcement For Summer semester 2020/2021

ي الفصل األول 
ن
2021/2022  بدء الدراسة ف

Start of the First semester 2021/2022

ن  2021 سبتمتر 23الخميس 2021 سبتمتر 18السبت  اسبوع السحب أو اضافة مقررات للتسجيل وتغيت  الشعب للمسجلي 

Add & Drop  periodSaturday, September 18, 2021Thursday, September 23, 2021

ن 2021 سبتمتر 30الخميس 2021 سبتمتر 18السبت  موعد وقف القيد للطلبة المستمرين غت  المسجلي 

Postponement of study periodSaturday, September 18, 2021Thursday, September 30, 2021

2021 سبتمتر 29االربعاء 2021 سبتمتر 18السبت   تقديم طلبات المعادلة للمستجدين فقط

Course equivalency request period for new students onlySaturday, September 18, 2021Wednesday, September 29, 2021

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

2021 نوفمتر 25الخميس 2021 نوفمتر 20السبت (MTA)  اختبارات منتصف الفصل 

Midterm Examination period (MTA)Saturday, November 20, 2021Thursday, November 25, 2021

آخر يوم لدفع القسط األخت 

Last day to pay the last installment

2021/2022 آخر موعد إلسقاط المقررات للفصل األول 

 Last day for dropping courses for 1st semster 2021/2022

2022 يناير 15السبت 2022 يناير 2االحد   اختبارات نهاية الفصل األول

Final Examination period for First semesterSunday, January 2, 2022Saturday, January 15, 2022

2021/2022 اعالن النتائج النهائية للفصل الدراسي األول 

   Academic Results Announcement For 1st semester 2021/2022

.  ولن يسمح بالتسجيل بعد هذا الموعد 2021/9/2      آخر يوم لتسجيل جميع الطلبة هو يوم الخميس الموافق  
The last date for  registration will be onًThursday 2nd of September 2021 and students will not be allowed to register after the set dates.

 بعد الساعة 
ً
 باإلضافة اىل الطلبة المخصص لهم التسجيل بنفس اليوم3      يفتح التسجيل أون الين يوميا

ً
 للطلبة الذين تم فتح لهم التسجيل مسبقا

ً
. عرصا

Online registration will open daily , after 3 pm for pre-registered students as well as students who registerd on the same day.

  ( On Line )     يفتح التسجيل
ً
.أيام الجمعة والسبت للطلبة الذين تم فتح لهم التسجيل مسبقا

Online registration will open on Fridays and Saturdays  for pre-registered students.

ة السحب واالضافة للطلبة المتأخرين عن التسجيل       ال يسمح بتسجيل المقررات خالل فتر
Students that have failed to register in the registration period will not be allowed to register any course in the add and drop period.

 عن طريق االون الين من يوم السبت الموافق  
ً
2021/9/18     يسمح بتغيت  الشعب وإضافة المقررات اىل المقررات المسجلة مسبقا

ن 23/9/2021     وحتر يوم الخميس الموافق  .لجميع الطلبة المسجلي 
Only students that have registered on their set dates will be able to shift course timings and add any additional courses during the add and drop 

period which will start on Saturday the 18th of September 2021 until Thursday the 23
th
 of September 2021.

اير2األربعاء  2022 فتر

 Wednesday, Febrauray 2, 2022

Thursday, December 30, 2021

ن  2021 ديسمتر27االثني 

 Monday 27/12/2021

2021 اكتوبر 7الخميس 

Thursday, October 7, 2021

2021 اكتوبر 31االحد 

Sunday, October 31, 2021

2021 ديسمتر 30الخميس 

الكويت فرع-  المفتوحة العربية الجامعة 

2021/2022 األول للفصل المستمرين للطلبة التسجيل فترة تقويم  

Date   المـــواعيد

Arab Open University - Kuwait Branch

Registration Calendar for First Semester 2021/2022 

Saturday, September 18, 2021

2021 سبتمتر 15االربعاء 

Wednesday, September 15, 2021

 البـــــــــــــــــــيــان 

Sunday, June, 27,2021

2021 يونيو 27األحد 

2021 سبتمتر 2الخميس 

Thursday, September 2, 2021

2021 سبتمتر 18السبت 


