
 

 2019 - 2018التقو�م األ�ادي�ي   املق��ح

 2018خر�ف 

 Arrival of academic staff وصول أعضاء هيئة التدريس إ�� قطر 2/9/2018

 Arrival of international Students الدولي�ن إ�� قطروصول جميع الطالب    2018/ 13/9  - 9/9/2018

 Orientation and registration أسبوع التوجيھ و��جيل املقررات 9/2018/ 20 – 9/2018/ 16

 Start of classes بداية الدروس 9/2018/ 23

 Add /drop deadline آخر موعد ل�حذف واإلضافة 4/10/2018

1/11/2018  لال��حاب من مقرر آخر موعد  
Course withdrawal without notation 

deadline 

9/12/2018 – 13 /12 /2018 Spring 2019أسبوع ��جيل املقررات لفصل الر�يع   9201  registration  

18 /12 /2018  Qatar National Day اليوم الوط�ي لدولة قطر  

27 /12 /2018  End of classes ��اية الدروس  

30 /12 /2018  – 03/1 /2019 
أسبوع امتحانات الفصل الدرا��ي خر�ف 

2018 
Fall 2018 finals 

6/1/2019  – 10/1/2019  Grading week & Assessment week و�عادة التقييم  إدخال الدرجات 

10 /1/2019  End of Fall 2018 semester 2018��اية الفصل الدرا��ي خر�ف  

13 /1/2019  –31 /1 /2019  Winter break دراسية عطلة  

 2019ر�يع 

 Start of classes بداية الدروس   3/2/2019

12 /2/2019  Qatar Sport's Day اليوم الر�ا��ي للدولة 

14 /2/2019  Add /drop deadline آخر موعد إلضافة أو إلغاء مقرر  

14 /3/2019  آخر موعد لال��حاب من مقرر  
Course withdrawal without notation 

deadline 

7/4/2019  – 11/4/2019  Fall 2019 early registration 2019خر�ف  -أسبوع الت�جيل املبكر  

11 /4/2019  
آخر موعد لتقديم رسالة املاجست��/ البحث 

 2017التتو��� لطالب خر�ف 

Dissertation / capstone submission 

deadline - Class of 2017  

14 /4/2019  –18 /4 /2019  
 -ت�حيح رسالة املاجست��/ البحث التتو��� 

 2017دفعة خر�ف 

Dissertation / capstone review deadline - 

Class of 2017  

21 /4/2019 – 2/5/2019 

تقييم الدفاع الشف�ي عن رسالة املاجست��/  

دفعة خر�ف   البحث التتو��� من قبل ال�جان 

2017 

Dissertation / capstone viva voce 

examinations - Class of 2017 

 6/5 /2019  Start of Ramadan 1440 1440بداية شهر رمضان  

9/5/2019  2018�عي�ن مشرف الرسالة دفعة خر�ف  
Dissertation supervisor assignment - 

Class of 2018 



9/5/2019  End of classes ��اية الدروس  

12 /5/2019 – 16 /5/2019  Examination week Spring 2019 2019أسبوع امتحانات الفصل الدرا��ي ر�يع  

16 /5/2019  

تقديم نتائج �جان تقييم مناقشة رسالة  

املاجست��/ البحث التتو��� ا�خاص بدفعة 

 إ�� مكتب الت�جيل  2017خر�ف 

Dissertation assessment result 

submission - Class of 2017 

19 /5/2019 – 23 /5/2019  
التحض��ات للعام الدرا��ي و  إدخال الدرجات

2019 - 2020 

Grading Week & preparation week for 

AY 2019-200 

26 /5/2019 – 30 /5/2019  
التحض��ات للعام  و  أسبوع إعادة التقييم

 2020 - 2019الدرا��ي 
Assessment Week  

30 /5/2019  End of semester 2019الدرا��ي ر�يع ��اية الفصل  

30 /5/2019   Summer break بداية العطلة الدراسية الصيفية  

 2019صيف 

 End of Ramadan 1440��اية شهر رمضان  4/6/2019

5/6/2019  – 7 /6 /2019  Eid Al-Fitr 1440 1440عيد الفطر  

9/6/2019  بداية فصل الصيف ملقررات التدر�ب  
Registration and start of summer 2019 - 

residencies and internships 

1/8/2019  ��اية فصل الصيف   
End of summer semester - residencies 

and internships 

4/8/2019  – 8 /8 /2019  Exams and assessment week 2019أسبوع امتحانات وتقييم فصل الصيف  

8/8/2019  ��اية فصل الصيف   
End of summer semester - residencies 

and internships 

11 /8/2019 – 14 /8/2019  Eid Al-Adha 1440 1440عيد األض��  

 


