
  2020- 2019 للعام الدراسي التقويم األكاديمي  
  برامج الدراسات العليا *   

 
 

  2019فصل الخريف  –األول الدراسي الفصل 

 2019أغسطس  الخميس  29 - 4 األحد التسجيل فترة  

  11 األحد  *يوم عرفة

  الخميس 15 – 12 ثنيناإل ** عيد األضحى المبارك عطلة

  السبت 24 – 22الخميس   .فقط الدفعة األولى – طلبة وزارة الداخلية - )1504( طلبة الماجستير التنفيذي في اإلدارة العامةمحاضرات لبداية فصل الخريف: 

   السبت 31 – 29الخميس  .فقط الدفعة األولى – طلبة وزارة الداخلية - )1505( طلبة الماجستير التنفيذي في اإلدارة العامةمحاضرات لبداية فصل الخريف: 

 2019سبتمبر  1 حداأل رأس السنة الهجرية ** عطلة

   السبت 7 – 5 خميسال .فقط الدفعة األولى – طلبة وزارة الداخلية - )1507( طلبة الماجستير التنفيذي في اإلدارة العامةمحاضرات لبداية فصل الخريف: 

   السبت 7 – 5 خميسال  .اإلرشادي للطلبة الجدد) (التوقيت تحدد في وقت الحق)العودة إلى الدراسة (البرنامج     

 ،(714 , 711)طلبة الماجستير في إدارة االبتكار ، (1505 , 1501)لطلبة الماجستير التنفيذي في اإلدارة العامة بداية فصل الخريف: 
  .)704(السياسات العامة وطلبة الماجستير في 

  السبت    14ــ  12 الخميس
 

طلبة مساق األطروحة لو، (MPP)السياسات العامة طلبة الماجستير في  ،)MPAلطلبة الماجستير في اإلدارة العامة (بداية فصل الخريف: 
   .(MIM901) الماجستير في إدارة االبتكار

  15األحد 

 
 

 (715 , 712).وطلبة الماجستير في إدارة االبتكار  (1504 , 1502)لطلبة الماجستير التنفيذي في اإلدارة العامة بداية فصل الخريف:         السبت 21 – 19الخميس 

 (716 , 713).وطلبة الماجستير في إدارة االبتكار  (1507 , 1503)لطلبة الماجستير التنفيذي في اإلدارة العامة بداية فصل الخريف:         السبت 28 – 26الخميس 

 .)بدون غرامة مالية(آخر موعد لسحب أو إضافة أي مساق لجميع البرامج         29األحد 

 اإلدارة في الماجستيرالجدد المسجلين في برامج  طلبةجميع اللإجباري ( العامة: للسياسات البحث مناهج في التأسيسي التعليم المكثف: المساق     
 .)االبتكار إدارة في العامة، والماجستير السياسات في ، الماجستيرالعامة     

 السبت 5 – 3الخميس 
 2019أكتوبر 

، الدفعة األولىطلبة وزارة الداخلية - التنفيذي في اإلدارة العامةالماجستير  – )مساءً  4:30آخر موعد لالنسحاب من أي مساق بدون رسوب (     
 .فقط

  3الخميس 
  

    السبت 5ــ  4الجمعة   طلبة وزارة الداخلية، الدفعة األولى فقط. -) 1504( التنفيذي في اإلدارة العامةطلبة الماجستير محاضرات ل     

   السبت 12ــ  11الجمعة  طلبة وزارة الداخلية، الدفعة األولى فقط. -) 1505( طلبة الماجستير التنفيذي في اإلدارة العامةمحاضرات ل     

  الخميس 17 – 13 األحد الطلبة الجدد – االلتحاق (لجميع البرامج) استبيانأسبوع      

   الخميس 24 – 13األحد   تحدد في وقت الحق)الوجهة والتوقيت الرحلة الميدانية الدولية (      

   الخميس 24 – 13األحد   تحدد في وقت الحق)(جنيف  –الرحلة الميدانية الدولية       

   الخميس 24ــ  20األحد   البرامج جميع - المستقلة الدراسة أسبوع      

 الماجستير التنفيذي فيالدفعة الثانية فقط لبرنامج  + )مساءً  4:30(، )بدون غرامة مالية(أي مساق لجميع البرامج آخر موعد لالنسحاب من       
  اإلدارة العامة

  24الخميس 
 

وطلبة  (714 , 711)طلبة الماجستير في إدارة االبتكار )، 1501,  1505( اإلدارة العامةطلبة الماجستير التنفيذي في محاضرات ل     
  ).704السياسات العامة (الماجستير في 

  السبت 26ــ  25الجمعة 
 

 2019نوفمبر   السبت  2 – 1الجمعة   (715 , 712)في إدارة االبتكار طلبة الماجستير و  (1504 , 1502) طلبة الماجستير التنفيذي في اإلدارة العامةمحاضرات ل     

  السبت  9 – 8الجمعة  (716 , 713).وطلبة الماجستير في إدارة االبتكار  (1507 , 1503)لطلبة الماجستير التنفيذي في اإلدارة العامة  محاضرات 

   10األحد   تم إلغاء العطلة الرسمية)( المولد النبوي الشريف 

 الدفعة األولى فقط. –طلبة وزارة الداخلية  -) 1507( الماجستير التنفيذي في اإلدارة العامةطلبة محاضرات ل         السبت 16 – 15الجمعة 

  الجمعة  29 – 24 األحد  تقييم الطالب للمواد التدريسية (استبيانات الطلبة لجميع البرامج).أسبوع      

  30السبت   يوم الشهيد*عطلة      

البرامج جميع - المستقلة الدراسة أسبوع      الخميس 5 – 1األحد  2019ديسمبر

  الثالثاء 3 – 2 ثنيناإل المتحدة العربية اإلمارات لدولة الوطني اليوم عطلة

 الدفعة األولى فقط. –طلبة وزارة الداخلية  - التقدم مجلساالمتحانات و  اجتماعات مجلس       8األحد 

الدفعة األولى فقط. –طلبة وزارة الداخلية  - التقدم  مجلس وقرارات النتائجاإلعالن عن        الثالثاء 10ــ  9 ثنيناإل      

    19الخميس         ∞لطلبة الماجستير في اإلدارة العامة وطلبة الماجستير في السياسات العامة  للمحاضراتآخر يوم     

 ضرورة).) (في حال الالدفعة األولى فقط –طلبة وزارة الداخلية اإلعادة/المؤجلة ( فترة امتحانات       السبت 21 – 20 الجمعة

  السبت 21 – 20 الجمعة  .اإلدارة العامة الماجستير التنفيذي في+ الدفعة الثانية فقط لبرنامج  لجميع البرامجفترة التقييمات النهائية     

   22األحد         .)لبرنامج الماجستير التنفيذي في اإلدارة العامة األولىالدفعة (باستثناء  جميع الطلبة –بداية العطلة     

الدفعة األولى فقط) (في حال الضرورة). –طلبة وزارة الداخلية ( - الخريف فصل - المؤجلة)/عادة(تقييمات اإل الدراسية المشاريع تسليم موعد        29األحد       

 2020يناير  1 األربعاء       الجديدة السنة الميالدية رأس عطلة    

  2 الخميس       الدفعة األولى فقط) (في حال الضرورة). –طلبة وزارة الداخلية ( –(اإلعادة)  التقدم مجلسو  االمتحانات اجتماعات مجلس

 الدفعة األولى فقط) (في حال الضرورة). –طلبة وزارة الداخلية ( -التقدم  مجلس وقرارات عالن عن النتائجاإل        2 الخميس      

       الدفعة –طلبة وزارة الداخلية  - (EMPA901) الماجستير التنفيذي في اإلدارة العامةطلبة مساق األطروحة ل :2019بداية فصل الربيع      
  األولى فقط.     

 5األحد       
 

 .الدفعة األولى فقط) –طلبة وزارة الداخلية باستثناء (لجميع البرامج  –، ومجلس منح الشهادات التقدم مجلس االمتحانات، اجتماعات مجلس        7الثالثاء ا
الخميس 9 – 8 األربعاء  الدفعة األولى فقط) . –طلبة وزارة الداخلية باستثناء ( لجميع البرامج –ومجلس منح الشهادات التقدم  مجلس وقرارات اإلعالن عن النتائج     
السبت 18 – 17 الجمعة   (1507 , 1505 , 1504) الماجستير التنفيذي في اإلدارة العامةلطلبة  اإلعادة/المؤجلة تقييمات/متحاناتافترة      



في طلبة الماجستير ، (MIM)  طلبة الماجستير في إدارة االبتكار، )MPAلطلبة الماجستير في اإلدارة العامة ( اإلعادة/المؤجلة فترة امتحانات      
 .(1503 , 1502 , 1501) التنفيذي في اإلدارة العامة وطلبة الماجستير، (MPP)العامة  السياسات      

 السبت 25 – 18 السبت
 

   19األحد   .(1507 , 1505 , 1504) التنفيذي في اإلدارة العامة لماجستيرلطلبة ا التقدم مجلساالمتحانات و  اجتماعات مجلس     

   19األحد   .(1507 , 1505 , 1504) التنفيذي في اإلدارة العامة لماجستيرلطلبة االتقدم  مجلس وقرارات عالن عن النتائجاإل      

الدفعة        –طلبة وزارة الداخلية  - (EMPA901) الماجستير التنفيذي في اإلدارة العامةطلبة مساق األطروحة ل :2019بداية فصل الربيع      
  فقط. الثانية     

   19األحد 

)، طلبة الماجستير في  MPAلطلبة الماجستير في اإلدارة العامة ( -الخريف  فصل - (تقييمات اإلعادة/المؤجلة) الدراسية المشاريع تسليم موعد   
 (1502,1503 ,1501) التنفيذي في اإلدارة العامةوطلبة الماجستير ، (MPP)السياسات العامة ، طلبة الماجستير في (MIM) إدارة االبتكار    

  30الخميس 
 

التنفيذي في اإلدارة الماجستير برنامج طلبة منح الشهادات (اإلعادة) لجميع البرامج +  ومجلس ،التقدم مجلس، االمتحانات اجتماعات مجلس
 ) فقط.1501,  1502,  1503(  العامة

 5األربعاء 
 2020فبراير 

   التنفيذي في اإلدارة الماجستير (اإلعادة) لجميع البرامج + طلبة برنامج التقدم و مجلس منح الشهادات  مجلس وقرارات عالن عن النتائجاإل     
 ) فقط.1501,  1502,  1503( العامة      

  6الخميس 

  ** سيتم تأكيد العطل الرسمية اإلسالمية     

     يتم تحديد مواعيد تسليم المشاريع الدراسية خالل الفصل الدراسي. يجب الرجوع إلى الكتيب الدراسي الخاص بكل مساق لمعرفة مواعيد     
  .الفردية التقديمية)تقييمات (المشاريع + العروض تسليم      

∞  

المستقلة الدراسةأسبوع   المستقلة. الدراسةالرسمية وبداية  الفصول فترة توقف     

 .2019/2020لعام الدراسي لالكلية في *للطلبة الملتحقين 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  



 2020- 2019 للعام الدراسي التقويم األكاديمي 
 *برامج الدراسات العليا * 

  
  

  2020الربيع فصل  – الدراسي الثاني الفصل 

 2020اير ين  1األربعاء  الجديدة السنة الميالدية رأس عطلة    

  الجمعة 31 – 2الخميس  (للطلبة الجدد و الطلبة المستمرين) التسجيلفترة بداية 

الدفعة      –طلبة وزارة الداخلية  - (EMPA901) العامةالماجستير التنفيذي في اإلدارة طلبة مساق األطروحة ل: 2019بداية فصل الربيع 
 األولى فقط.

  5األحد 
 

الدفعة      –طلبة وزارة الداخلية  - (EMPA901) الماجستير التنفيذي في اإلدارة العامةطلبة مساق األطروحة ل: 2019بداية فصل الربيع 
 الثانية فقط.

 19األحد 
 

 2020فبراير  السبت  8 – 6 الخميس  العودة إلى الدراسة (البرنامج اإلرشادي للطلبة الجدد) (التوقيت تحدد في وقت الحق).      

     ،(714 , 711)طلبة الماجستير في إدارة االبتكار ، (1505 , 1501)لطلبة الماجستير التنفيذي في اإلدارة العامة : بداية فصل الربيع     
 ).704السياسات العامة (وطلبة الماجستير في      

 السبت  15 – 13 الخميس
 

   طلبة األطروحة لمساق و، (MPP)السياسات العامة طلبة الماجستير في ، )MPAلطلبة الماجستير في اإلدارة العامة (بداية فصل الربيع:      
.(MIM901) في إدارة االبتكارالماجستير       

 16األحد 
 

 .(715 , 712)طلبة الماجستير في إدارة االبتكار و  (1504 , 1502)لطلبة الماجستير التنفيذي في اإلدارة العامة : بداية فصل الربيع        السبت  22 – 20الخميس 

 .(716 , 713)طلبة الماجستير في إدارة االبتكار و  (1507 , 1503)لطلبة الماجستير التنفيذي في اإلدارة العامة : بداية فصل الربيع        السبت  29 – 27 الخميس

 .)بدون غرامة مالية(آخر موعد لسحب أو إضافة أي مساق لجميع البرامج        2020 مارس 1األحد 

      في لجميع الطلبة الجدد المسجلين في برامج الماجستيرإجباري ( العامة: للسياسات البحث مناهج في التأسيسي التعليم المكثف: المساق     
 .)االبتكار إدارة في العامة، والماجستير السياسات في العامة، الماجستير اإلدارة

 السبت  7 – 5 الخميس
 

 .الحق)تحدد في وقت الوجهة والتوقيت الرحلة الميدانية الدولية (     
 

  األحد 22 – 8 األحد

 .تحدد في وقت الحق)جنيف ( –الرحلة الميدانية الدولية         األحد 22 – 8األحد 

  الخميس 19 – 15 األحد الطلبة الجدد –أسبوع استبيان االلتحاق (لجميع البرامج) 

 .البرامج جميع - المستقلة الدراسة أسبوع        الخميس 19 – 15 األحد

   22األحد   تم إلغاء العطلة الرسمية).اإلسراء والمعراج (

   26الخميس   .)مساءً  4:30(، )بدون غرامة مالية( مساقآخر موعد لالنسحاب من ال

وطلبة  (714 , 711)طلبة الماجستير في إدارة االبتكار )، 1501,  1505( طلبة الماجستير التنفيذي في اإلدارة العامةمحاضرات ل
 ).704السياسات العامة (الماجستير في 

 السبت 4 – 3 جمعةال
 2020 إبريل

  السبت 11 – 10 جمعةال  .(715 , 712)طلبة الماجستير في إدارة االبتكار ) و 1502,  1504( طلبة الماجستير التنفيذي في اإلدارة العامةمحاضرات ل     

  السبت 18 – 17 جمعةال  .(716 , 713)طلبة الماجستير في إدارة االبتكار ) و 1503,  1507( اإلدارة العامة طلبة الماجستير التنفيذي فيمحاضرات ل     

 أسبوع تقييم الطالب للمواد التدريسية (استبيانات الطلبة لجميع البرامج).         الخميس  9 – 5األحد 

  –طلبة وزارة الداخلية  - (EMPA901)المسجلين في مساق األطروحة  اإلدارة العامةالماجستير التنفيذي في طلبة لنهاية الفصل الدراسي      
  األولى فقط. الدفعة

  16الخميس 
 

  –طلبة وزارة الداخلية  - (EMPA901)المسجلين في مساق األطروحة  الماجستير التنفيذي في اإلدارة العامةطلبة لنهاية الفصل الدراسي       
  الثانية فقط. الدفعة

  30الخميس 
 

 أسبوع تقييم الطالب للمواد التدريسية (استبيانات الطلبة لجميع البرامج).       2020 مايو الخميس 7 – 3 حداأل

 14 الخميس  ∞لطلبة الماجستير في اإلدارة العامة وطلبة الماجستير في السياسات العامة  للمحاضراتآخر يوم      
 

 فترة التقييمات النهائية (في حال الضرورة).        الخميس 21 – 16 سبتال

 عطلة عيد الفطر المبارك**        الثالثاء 26 – 24 األحد

   31األحد   منح الشهادات (جميع البرامج). ومجلس ،التقدم مجلس، االمتحانات اجتماعات مجلس     

 (الخريجين) لجميع البرامج.التقدم و مجلس منح الشهادات  مجلس وقرارات عالن عن النتائجاإل       2020 يونيو الخميس 4 – 2 ثالثاءال

 اإلعادة/المؤجلة (جميع البرامج). فترة امتحانات        السبت 20 – 13 السبت

   25الخميس   الربيع. فصل - المؤجلة)/عادة(تقييمات اإل الدراسية المشاريع تسليم موعد     

 2020يوليو    5األحد    منح الشهادات (اإلعادة). ومجلس ،التقدم مجلس، االمتحانات اجتماعات مجلس   

  الخميس 9 – 6اإلثنين    فصل الربيع (اإلعادة). –(الخريجين) التقدم و مجلس منح الشهادات  مجلس وقرارات عالن عن النتائجاإل   

  2020نهاية فصل الربيع                                            

 ** سيتم تأكيد العطل الرسمية اإلسالمية     
  يتم تحديد مواعيد تسليم المشاريع الدراسية خالل الفصل الدراسي. يجب الرجوع إلى الكتيب الدراسي الخاص بكل مساق لمعرفة مواعيد       
 .الفردية تقييمات (المشاريع + العروض التقديمية)تسليم      

∞  

المستقلة. الدراسةالرسمية وبداية  الفصول فترة توقف       المستقلة الدراسةأسبوع  

 2020- 2019لعام الدراسي في الكلية ل*للطلبة الملتحقين 


