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Introduction 

The purpose of the "Academic Calendar" is to 

present the Key dates of events of Arab Open 

University - Kingdom of Bahrain for the given 

academic semester. 

 المقدمة

الفترات  عرض" هو التقويم األكاديمي"الغرض من 

الجامعة  التي تتبعها األكاديمية الفعالياتب المتعلقة

في الفصل مملكة البحرين  –العربية المفتوحة 

   . األكاديمي المحدد

 

 

 )الثاني( الفصل الدراسي ( 2022/2023)لسنة األكاديمية التقويم األكاديمي ل

Academic year (2022/2023) Academic Semester (Second)  
 

Academic Event 
 إلى

To 

 من

From 
 الفعالية األكاديمية

Admission Period 9/2/2023 4/12/2022 فترة القبول 

Transfer between branches 19/1/2023 15/1/2023 التحويل بين الفروع 

Major change  26/1/2023 22/1/2023 فترة تغيير التخصص 

Orientation Day  9/2/2023  يوم التهيئة 

Courses equalization period 2/2/2023 29/1/2023 فترة معادلة المقررات 

Course registration & 

payment for old students 
9/2/2023 29/1/2023 

التسجيل والدفع للطلبة 

 القدامى

Beginning of Semester 

(week1) 
12/2/2023 

الفصل الدراسي )األسبوع بداية 

 األول(

Add and drop period  16/2/2023 12/2/2023  فترة الحذف و اإلضافة 

Postpone Study 

(Discontinuous) 

* Discontinuous must not 

exceed 3 semesters. 

23/2/2023 12/2/2023 

 تأجيل الدراسة )وقف القيد(

 3* يجب أال يتجاوز التأجيل 

 فصول دراسية

Withdrawal from courses (W) 

with partial refund from 

courses fees (70%) (Remain 

in the student’s account)  

23/2/2023 19/2/2023 

 بدرجة من المقررات االنسحاب

(W)  لرسوممع استرداد جزئي 

تبقى في حساب ) %(07) المقررات

 ) الطالب

 

Withdrawal from courses (W) 

with partial refund from 

courses fees (50%) (Remain 

in the student’s account) 

2/3/2023 26/2/2023 

 بدرجة من المقررات االنسحاب

(W)  لرسوممع استرداد جزئي 

تبقى في حساب ) %(07) المقررات

 ) الطالب

 

Withdrawal from courses (W) 

with no refund 
18/5/2023 5/3/2023 

اإلنسحاب من المقررات بدون 

 المبالغ المالية استرداد

Final Withdrawal from the 

university with no refund 
25/5/2023 4/12/2022 

من الجامعة بدون  كليا  اإلنسحاب 

 المبالغ المالية استرداد

MTA examination 6/4/2023 1/4/2023 منتصف الفصل امتحانات 

Last day for withdrawing 

without failing (W) 
 (W) بدرجة آخر موعد لالنسحاب  18/5/2023

Last week of the Semester 

(week 15)  
25/5/2023 21/5/2023 

لفصل في ااألخير  األسبوع

 اسبوع(  50الدراسي )

Final Examination  period 

for the Semester 
7/6/2023 24/5/2023 

 ةالنهائي فترة االمتحانات

 للفصل الدراسي

Announcement of grades 22/6/2023  إعالن النتائج 

Appeals period 29/6/2023 25/6/2023 فترة تقديم التظلمات  
 


