
16 - 20 أغسطس 2020

23 - 27 أغسطس 2020

30 أغسطس - 3 سبتمبر 2020

6- 10  سبتمبر 2020

13 - 17  سبتمبر 2020

20 - 24  سبتمبر 2020

27 سبتمبر - 1  اكتوبر 2020

4- 8  اكتوبر 2020

11- 15  اكتوبر 2020

11- 22  اكتوبر 2020

25- 29  اكتوبر 2020

1- 5 نوفمبر 2020

8- 12 نوفمبر 2020

15- 19 نوفمبر 2020

22- 26 نوفمبر 2020

29 نوفمبر - 3 ديسمبر 2020

6- 10 ديسمبر 2020

13- 17 ديسمبر 2020

20- 24 ديسمبر 2020

27 - 31 ديسمبر 2020

مجموع  أيام
 الدراسة 

 

Towards a more resilient nation

 

Towards a more resilient nation

 فصل الخريف 2020 

ا�سبوعالفترة الزمنية
  الدراسي 

 أيام
الدراسة

  تواريخ هامة   ا�نشطة والمناسبات
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بداية الفصل 7 لبرنامج الدبلوم في الشرطة وا�من
عودة العميد ومدراء البرامج وأعضاء هيئة التدريس من ا�جازة

 تسجيل الطلبة الجدد واجراء امتحان تحديد المستوى
التوجيه واالرشاد وتوزيع الجدول الدراسي

اليوم ا�خير للسحب أو ا�ضافة                                                                           

@رأس السنة الهجرية
بدأ الدراسة في برنامج الماجستير في التحليل االستخباري لطلبة وزارة الدفاع

احتفال تكريم الطلبة المتميزين   

(WW) الموعد  النهائي لالنسحاب من البرنامج الدراسي بدون توقيع عقوبة

(WF) االنسحاب من البرنامج الدراسي مع توقيع عقوبة
انتهاء الفصل 7 من برنامج الدبلوم في الشرطة وا�من

بدأ امتحانات منتصف الفصل                                   
بداية المرحلة 8 لبرنامج الدبلوم في الشرطة وا�من

نهاية امتحانات منتصف الفصل

يوم المولد النبوي

اسبوع االرشاد - ما قبل التسجيل 

يوم الشهيد
العيد الوطني، انتهاء الفصل 8 من برنامج الدبلوم في الشرطة وا�من

بدء الفصل 9 من برنامج الدبلوم في الشرطة وا�من
بدء االمتحانات النهائية

انتهاء االمتحانات النهائية

الموعد النهائية لتسليم العالمات النهائية من قبل المدرسين 
بداية عطلة الشتاء للطلبة                

اعتماد العالمات من قبل العميد 
مجلس االمتحانات ومجلس ا�كاديمية
بداية عطلة الشتاء للمدرسين                  

اعالن النتائج النهائية 

عطلة الشتاء للطلبة والهيئة التدريسية 

16 أغسطس 2020 (ا�حد)    

19 أغسطس 2020 (ا�ربعاء)          

19 أغسطس 2020 (ا�ربعاء)    

20 أغسطس 2020 (الخميس)

23 أغسطس 2020 (ا�حد)

24 أغسطس 2020 (ا�ثنين)

7 سبتمبر 2020 (الثالثاء)

1  اكتوبر  2020 (الخميس)

8 اكتوبر 2020 (الخميس)
8 اكتوبر 2020 (الخميس)

11 اكتوبر 2020  (ا�حد)
11 اكتوبر  2020  (ا�حد)

29 اكتوبر 2020 (الخميس) 

1 ديسمبر2020 (الثالثاء) 
2 - 3 ديسمبر2020  (ا�ربعاء- الخميس) 

6 ديسمبر2020  (ا�حد)
12 ديسمبر2020  (السبت)

19 ديسمبر2020  (السبت)

20 ديسمبر 2020  (ا�حد)
20 ديسمبر 2020  (ا�حد)

21 ديسمبر 2020 (ا�ثنين)
23 -24 ديسمبر 2020  (ا�ربعاء- الخميس)

23 ديسمبر 2020  (ا�ربعاء)
24 ديسمبر 2020 (الخميس)

75
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3- 7 يناير 2021

10- 14 يناير 2021

17 - 21 يناير 2021

24- 28 يناير 2021

31 يناير - 4 فبراير 2021

7- 11 فبراير 2021

14- 18 فبراير 2021

21- 25 فبراير 2021

28 فبراير- 4  مارس 2021

7- 11  مارس 2021

14- 18  مارس 2021

21- 25  مارس 2021

28 مارس- 1 ابريل 2021

4 - 8 ابريل 2021

11- 15 ابريل 2021

18- 22 ابريل 2021

25- 29 ابريل 2021

2- 6  مايــو  2021

9- 13  مايــو  2021

16- 20  مايـو  2021
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عودة الهيئة التدريسية للعمل
الموعد ا�خير للسحب أو ا�ضافة

التوجيه واالرشاد وتوزيع الجدول الدراسي 

بدأ الدراسة
تسجيل الطلبة الجدد واجراء امتحان تحديد المستوى               

احتفال تكريم الطلبة المتميزين                          

نهاية الفصل 9 لبرنامج الدبلوم في الشرطة وا�من 

بداية الفصل 10 لبرنامج الدبلوم في الشرطة وا�من 

الموعد  النهائي لالنسحاب من البرنامج الدراسي بدون توقيع 
(WW) عقوبة

(WF) االنسحاب من البرنامج الدراسي مع توقيع عقوبة

نهاية الفصل 10 لبرنامج الدبلوم في الشرطة وا�من

عطلة الربيع للطلبة والهيئة التدريسية        
                                    

اسبوع االرشاد - ما قبل التسجيل 

بدأ االمتحانات النهائية

انتهاء االمتحانات النهائية
عيد الفطر

الموعد النهائية لتسليم العالمات النهائية من قبل المدرسين             
اعتماد العالمات من قبل العميد 

مجلس االمتحانات ومجلس ا�كاديمية    
اعالن النتائج النهائية 

75 مجموع  أيام
 الدراسة 
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5 يناير 2021 (الثالثاء)
5 -7 يناير 2021 (الثالثاء- الخميس)
5 -7 يناير 2021 (الثالثاء- الخميس)

10 يناير 2021 (ا�حد)
11 يناير 2021 (ا�ثنين)                                         

19 ينايـــــــــر 2021(الثالثاء)

28 ينايـــــــــر 2021(الخميس )

31 فبرايــــر 2021(ا�حد) 

11 فبراير 2021 (الخميس )

18 فبرايــــر 2021(الخميس) 

25 إبريــــــل 2021 (الخميس) 

4 إبريــــــل 2021 (ا�حد)

 11- 15 إبريــــــل2021  (ا�حد - الخميس) 

1 مايــــــــــو  2021 (السبت)

10 مايو 2021 (ا�ثنين)
13 مايو 2021 (الخميس)

16 مايو 2021(ا�حد )

18 مايو 2021(الثالثاء)

19-20 مايو 2021(ا�ربعاء- الخميس) 

20 مايو 2021 (الخميس)

ا�سبوعالفترة الزمنية
  الدراسي 

 أيام
الدراسة

  تواريخ هامة   ا�نشطة والمناسبات

فصل الربيع  2021 

التقويم ا�كاديمي 2020 - 2021



بدء فصل الصيف 2
الموعد ا�خير للسحب أو ا�ضافة

(WW) الموعد  النهائي لالنسحاب من البرنامج الدراسي بدون توقيع عقوبة

يوم عرفة                
عيد ا�ضحى

(WF) االنسحاب من البرنامج الدراسي مع توقيع عقوبة
                     

                                                                    

امتحانات منتصف الفصل
رأس السنة الهجرية

بدأ االمتحانات النهائية
استحقاق العالمات النهائية

11- 15 يوليو 2021

18- 22 يوليو 2021

25- 29 يوليو 2021

1 - 5 أغسطس 2021

8 - 12 أغسطس 2021

15 - 19 أغسطس 2021

22 - 26 أغسطس 2021

11 يوليو 2021 (ا�حد )
13 يوليو 2021 (الثالثاء) 

15 يوليو 2021 (الخميس)

18 يوليو 2021 (ا�حد )
19- 22 يوليو 2021(االثنين - الخميس) 

22 يوليو 2021 (الخميس)

8 أغسطس 2021 (ا�حد)
10 أغسطس 2021 (الثالثاء)*

24 أغسطس 2021 (الثالثاء)
26 أغسطس 2021 (الخميس) 
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ا�سبوعالفترة الزمنية
  الدراسي 

 أيام
الدراسة

  تواريخ هامة   ا�نشطة والمناسبات

بدء فصل الصيف 1
الموعد ا�خير للسحب أو ا�ضافة

  (WW)  الموعد  النهائي لالنسحاب من البرنامج الدراسي بدون توقيع عقوبة

(WF) االنسحاب من البرنامج الدراسي مع توقيع عقوبة

امتحانات منتصف الفصل 

آخر يوم للدراسة

بدأ االمتحانات النهائية
انتهاء االمتحانات النهائية

استحقاق العالمات النهائية

مجموع  أيام
 الدراسة 
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مجموع  أيام
29 الدراسة 

@@ فصل الصيف  2021-1

16- 20  مايو 2021

23- 27  مايو 2021

30 مايو - 3 يونيو 2021

6- 10 يونيو 2021

13- 17 يونيو 2021

20- 24 يونيو 2021

27 يونيو - 1 يوليو 2021

4- 8 يوليو 2021

23 مايو 2021(ا�حد الثالثاء)
26 مايو 2021(ا�ربعاء) 

27 مايو 2021 (الخميس)                           

                                         

3 يونيو 2021(الخميس) 

13 يونيو 2021(ا�حد)

1 يونيو 2021(الخميس)

4 يوليو 2021(ا�حد )
5 يوليو 2021(االثنين) 

8 يوليو 2021 (الخميس)
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@@ خاضع للتغيرات وفقًا للتقويم الهجري 
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التقويم ا�كاديمي 2020 - 2021

ا�سبوعالفترة الزمنية
  الدراسي 

 أيام
الدراسة

  تواريخ هامة   ا�نشطة والمناسبات

@@ فصل الصيف  2 -2021


