
 

   2021- 2020الجامعي التقويم األكاديمي لكلية القانون الكويتية العالمية للعام 

 )الفصل الثاني والفصل الصيفي( 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   مالحظة:

سيتم اإلعالن عن مواعيد التقدم للبعثات وأي متطلبات من قبل مجلس الجامعات الخاصة حال استالمها من األمانة العامة لمجلس الجامعات  

 الخاصة. 

 الكلية في حينهسيتم االعالن عن مواعيد العطل الرسمية بقرار من رئيس 2

 يتم االعالن عن مواعيد التظلمات ونتائجها ضمن فترة االمتحانات النهائية وفي حينه من قبل الكنترول  - 3

 الحدث   اليوم / التاريخ  
 2021فبراير 

 دوام اعضاء الهيئة التدريسية 21 االحد
 2020/2021بدء الفصل الدراسي الثاني  21 االحد
 االختبارات المؤجلةبدء  22 االثنين 

 2021مارس 
 Wاخر يوم لالنسحاب والحصول على درجة  21 االحد

 2021يونيو 
 اخر يوم دراسي للفصل الثاني 01 الثالثاء
 بدء االمتحانات النهائية  05 السبت 
 بدء تسجيل الكتروني للفصل الصيفي  30 االربعاء 

 2021يوليو 
 الهيئة التدريسيةبدء االجازة اعضاء  01 الخميس
 بدء الفصل الصيفي  04 االحد

 2021اغسطس 
 اخر يوم دراسي للفصل الصيفي  15 االحد
 االثنين 
 الخميس

16 
 2021بدء االمتحانات النهائية للفصل الصيفي  19

 السبت 
 االحد

21 
 2021تقديم التظلمات للفصل الصيفي  22

 2021 سبتمبر
 التدريسيةدوام اعضاء الهيئة  05 االحد
 2022-2021بدء الدراسة للفصل الدراسي االول  07 الثالثاء



 

2020/2021 (SECOND AND SUMMER SEMESTER) KILAW ACADEMIC CALENDAR YEAR 
 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Note: 

Dates for applying to PUC scholarship and any other requirements related to PUC will be announced once the 

dates are received from the Private Universities Council. 

Public holiday dates will be announced by the decision of the president of the college in due course. 

The dates and results of the incomplete exams are announced within the final examination period and in due 
course by the control 

Day / Date  Event 
February 2021 

Sunday 21 Faculty members return day 
Sunday 21 First day of classes for the Spring semester 

2020/2021 
Monday 22 Incomplete Exams 

March 2021 

Sunday 21 Last day for Spring Semester Withdraw with a 
W grade 

June 2021 
Tuesday 01 Last day of classes for the Spring semester 

2020/2021 
Saturday 05 Final exams for the Spring semester 

2020/2021 
   

Wednesday 30 Students Registration for Summer Semester 
2020/2021 

July 2021 
Thursday 01 Faculty members' leave 

Sunday 04 First day of classes for the summer semester 
2020/2021 

August 2021 
Sunday 15 Last day of classes for the summer semester 

2020/2021 
Monday 
Thursday 

16 
19 

Final exams for the summer semester 
2020/2021 

Saturday 
Sunday 

21 
22 

Submission of Final Grade Appeal for the 
Summer semester 2020/2021 

September 2021 
Sunday 05 Faculty members return day 
Tuesday 07 First day of classes for the Fall semester 

2021/2022 


