
 2014/2015مية يلسنة األكادل مي:يالتقويم األكاد
 4201سبتمبر فصل الدراسي لا

 التسلسل اسم المهمة الفترة تاريخ البدء تاريخ االنتهاء

31.08.2014 
 يوم األحد

18.08.2014 
 يوم االثنني

 .4 تجيل المواد الدراسية عبر اإلنترنتس يوما 41

31.08.2014 
 يوم األحد

25.08.2014 
ثننييوم اال  

 .2 اإلرشاد والتوجيه للطالب الجدد أيام 7

28.12.2014 
 يوم األحد

01.09.2014 
   1024سبتمبر فترة الموسم الدراسي  أسبوعا 17 يوم االثنني

19.10.2014 
 يوم األحد

01.09.2014 
 يوم االثنني

 .4 التدريس أسابيع 7

26.10.2014 
 يوم األحد

20.10.2014 
 يوم االثنني

 .2 تبار النصفياالخ أيام 7

02.11.2014 
 يوم األحد

27.10.2014 
 يوم االثنني

 .3 إجازة نصف الفصل أيام  7

17.12.2014 
 يوم األربعاء

03.11.2014 
 يوم االثنني

 .1 التدريس أسابيع  7

21.12.2014 
 يوم األحد

18.12.2014 
 يوم اخلميس

 .5 فرتة املذاكرة أيام 4

28.12.2014 
 يوم األحد

22.12.2014 
 يوم االثنني

 .6 االختبار النهائي أيام 7

01.02.2015 
 يوم األحد

29.12.2014 
 يوم االثنني

 .7 عطلة املوسم الدراسي أسابيع 5

 

 :اإلجازات العامة في ماليزيا
 

 يوم الثالثاء   2141سبتمرب  46   اليوم املاليزي/الوطين 
 واإلثنني يوم األحد  2141أكتوبر  05 & 06   عيد األضحى 
 د( يبافايلDeepavali)  23  ميسيوم اخل   2141أكتوبر 



 سبتيوم ال   2141أكتوبر  25    أول حمرم 
 ميسيوم اخل   2141دمسرب  44  عيد ميالد سلطان سالجنور 
  ميسيوم اخل   2141دمسرب  25   النصارىعيد 

    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  1024 رللفصل الدراسي سبتمبللطلبات األكاديمية  المهمة مواعيدال

 التسلسل اسم المهمة الفترة تاريخ البدء تاريخ االنتهاء

14.09.2014 
 يوم األحد

01.09.2014 
 يوم االثنني

وادحذف امل ةفرت  يوما 14  1.  

14.09.2014 
 يوم األحد

01.09.2014 
 يوم االثنني

تسجيل املتأخرال يوما 41  2.  

14.09.2014 
 يوم األحد

01.09.2014 
 يوم االثنني

.3 الدراسة تأجيل طلب فرتة يوما 41  

28.10.2014 
 يوم الثالثاء

13.10.2014 
 يوما 46 يوم االثنني

طلب تأجيل  االختبار النصفي فرتة  
البديل()طلب االمتحان    4.  

30.12.2015 
 يوم الثالثاء

15.12.2014 
 يوما 46 يوم االثنني

 فرتة طلب تأجيل االختبار النهائي
.5 )طلب االمتحان البديل(  

11.01.2015 
 يوم االثنني

05.01.2015 
طلب إعادة التدقيق يف نتيجة االختبار النهائي فرتة يوما  15 يوم االثنني  6.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 تواريخ إضافية:
 الدوام أو البرنامج الدراسي أو الكلية تغييربالتحويل ومعادلة الساعات أو ب"الراغبين  يجب على الطالب

 الوضع الدراسي" في الفصل الدراسي سبتمبر 1024 أن يقدموا الطلب من خالل المواعيد التالية:
 

 التسلسل اسم المهمة الفترة تاريخ البدء تاريخ االنتهاء

.1 فرتة طلب التحويل ومعادلة الساعات سنةل الاطو  مفتوح    

34.08.2014 
 يوم األحد

01.08.2014 
اجلمعةيوم   

 قبل بدء الفصل الدراسي سبتمرب
 يوما 31ب 2014 

تغيري الدوام أو الربنامجطلب فرتة   
الوضع الدراسيأو  أو الكليةي الدراس   2.  

 

 مالظحةة مهمة:
 وعن طريق االستمارة اإللكترونية يجب تقديم جميع الطلبات في المواعيد المحددة لها (2

 ال يلتفت إلى أي طلبات تقدم بعد هذه المواعيد أو باستخدام وسيلة غير االستمارة اإللكترونية (1


