
 

 مملكة البحرين
 لجامعة العلوم التطبيقية التقويم الجامعي

 2020/  2019للعام الدراسي 

 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 2020/  2019الفصل الدراسي األول 

 البيان اليوم إلى من

 بدء  دوام  أعضاء  هيئة  التدريس األحد - 08/09/2019
 *عطلة عاشوراء    الثالثاء -األثنين  10/09/2019 09/09/2019
 اإلرشاد  والتسجيل  والسحب  واإلضافة السبت -األربعاء 14/09/2019 11/09/2019
 بدء  الدراسة   األحد - 15/09/2019
 التسجيل المتأخر والسحب واإلضافة الخميس - األحد 19/09/2019 15/09/2019
 يوم التهيئة للطلبة الجدد األثنين - 23/09/2019

 الدراسي منتصف الفصل اتختبارا الثالثاء -األثنين  05/11/2019 21/10/2019

 *عطلة المولد النبوي الشريف السبت - 09/11/2019

 المقررات الدراسيةفترة اإلنسحاب  من  نهاية األحد - 10/11/2019
 الثاني  الدراسي رشاد والتسجيل  المبكر  للفصلاإل الثالثاء -األربعاء  19/11/2019 13/11/2019

 العيد الوطني عطلة   الثالثاء  - األثنين 17/12/2019 16/12/2019
 االمتحانات النهائية فترة السبت -األربعاء  04/01/2020 18/12/2019

 عطلة رأس  السنة  الميالدية األربعاء - 01/01/2020

 بدء اجازة الطلبة األحد - 05/01/2020

 2020/  2019الفصل الدراسي الثاني 

 البيان اليوم إلى من

 اإلرشاد والتسجيل واالنسحاب واإلضافة  السبت  - األثنين 18/01/2020 13/01/2020
 بدء الدراسة األحد - 19/01/2020
 التسجيل المتأخر والسحب واإلضافة الخميس  -األحد  23/01/2020 19/01/2020
 يوم التهيئة للطلبة الجدد األثنين - 27/01/2020
 الدراسي  ختبارات منتصف الفصلا الخميس -الثالثاء  12/03/2020 25/02/2020
 المقررات الدراسيةفترة اإلنسحاب  من  نهاية األحد - 15/03/2020
 الصيفيوالتسجيل المبكر للفصل الدراسي  اإلرشاد  الخميس -األحد  26/03/2020 22/03/2020
 االمتحانات النهائية فترة السبت  -األربعاء  09/05/2020 22/04/2020

 عطلة عيد العمال الجمعة - 01/05/2020

 بدء اجازة الطلبة  األحد - 10/05/2020



 

 
 

 2020/2021العام الجامعي 

 
 

 حسب التقويم الهجري    *
 

 
 
 
 

 

 2020/  2019 الصيفي  الفصل الدراسي 

 البيان اليوم إلى من
 اإلرشاد والتسجيل واالنسحاب واإلضافة السبت - الخميس 16/05/2020 14/05/2020
 بدء الدراسة األحد - 17/05/2020
 التسجيل المتأخر والسحب واإلضافة الخميس - األثنين 21/05/2020 18/05/2020
 عطلة عيد الفطر المبارك * الثالثاء -األحد  26/05/2020 24/05/2020
  الدراسي ختبارات منتصف الفصلا السبت  - األربعاء 13/06/2020 03/06/2020
 ةالدراسيالمقررات إنتهاء فترة اإلنسحاب  من    األحد - 14/06/2020

 الخميس - األحد 25/06/2020 21/06/2020
األول  الدراسياإلرشاد  والتسجيل  المبكر  للفصل 

2020/2021 

 ةاالمتحانات النهائي فترة السبت - األربعاء 11/07/2020 01/07/2020

 بدء  إجازة  الطلبة األحد - 12/07/2020

 هيئة  التدريسبدء  إجازة  أعضاء   األحد - 26/07/2020

 2021/  2020الفصل الدراسي  األول  

 البيان اليوم إلى من
 بدء  دوام  أعضاء  هيئة  التدريس األحد - 06/09/2020
 اإلرشاد  والتسجيل  والسحب  واإلضافة السبت -الثالثاء  12/09/2020 08/09/2020

 بدء  الدراسة   األحد - 13/09/2020


