
 

 

 

 2016/2017 العام األكاديميتقويم 

 الحدث التاريخ

 2016صيف 

 وقفة عرفة  2016سبتمبر  10 السبت

 عيد األضحى 2016سبتمبر  14-11  األربعاء- األحد

 وصول أعضاء هيئة التدريس إلى قطر 2016سبتمبر  18 األحد 

 وصول الطالب الدوليين إلى قطر  2016 سبتمبر 22- 20 الخميس- الثالثاء

 2016خريف 

 2016سبتمبر  29-25 الخميس- األحد
 التوجيهأسبوع 

 تسجيل املقررات أسبوع 

 بداية الدروس 2016أكتوبر  2 األحد

 (2015دفعة خريف ) ألطروحةاتقديم مقترح  2016أكتوبر  6 الخميس

 أو إلغاء مقرر  ضافةل آخر موعد  2016أكتوبر  13 الخميس

 اتطروحاأل عرض ندوات  2016أكتوبر  20 – 2 الخميس- األحد

 من مقرر  لالنسحابآخر موعد  2016نوفمبر  10 الخميس

 أسبوع القراءة 2016ديسمبر  1نوفمبر إلى  27من  الخميس-األحد

 2017فصل الربيع لقررات املتسجيل  أسبوع 2016ديسمبر  8- 4 الخميس-األحد 

 لدولة قطر اليوم الوطني 2016ديسمبر  18 األحد

 نهاية الدروس 2017يناير  12 الخميس

 2016أسبوع امتحانات الفصل الدراس ي خريف  2017يناير  19 – 15 الخميس- األحد

 أسبوع التقييم 2017يناير  26 – 22 الخميس- األحد

 2016نهاية الفصل الدراس ي خريف  2017يناير  26 الخميس 

 عطلة دراسية 2017فبراير  9 –يناير  29 الخميس- األحد

 2017ربيع 

 بداية الدروس  2017فبراير  12 األحد 

 اليوم الرياض ي 2017فبراير  14 الثالثاء

 أو إلغاء مقرر  ضافةآخر موعد ل  2017فبراير  23 األحد

 من مقرر  لالنسحابآخر موعد  2017 مارس 23 الخميس

األطروحة النهائية لطالب خريف آخر موعد لتقديم  2017أبريل  6 الخميس

2015 



 أسبوع القراءة 2017أبريل  13-9 الخميس األحد:

 2017أسبوع التسجيل املبكر ملقررات فصل الخريف  2017 أبريل 20-16 الخميس األحد:

خريف  األطروحة لطالبمقترحات آخر موعد لتقديم  2017أبريل  27 الخميس

2016  

 2015دفعة خريف  - األطروحات صحيحت 2016أبريل  27 – 16 الخميس األحد:

 تقييم الدفاع الشفهي عن األطروحة من قبل اللجان  2017مايو  11 –أبريل  30 الخميس األحد:

 2016تعيين مشرف الرسالة لطالب خريف  2017مايو  11 الخميس 

الخاص  األطروحة مناقشة تقييم لجان نتائج تقديم 2017مايو  18 الخميس

  التسجيل مكتب إلى 2015بدفعة خريف 

 نهاية الدروس 2017مايو  25 الخميس 

 1438غرة شهر رمضان  2017مايو  27 السبت

 2017أسبوع امتحانات الفصل الدراس ي ربيع  2017يونيو  1 -مايو  28 الخميس األحد:

 أسبوع التقييم  2017يونيو  15 – 4 الخميس األحد:

 2018 – 2017الدراس ي  للعام لتحضيراتأسبوع ا 2017 يونيو 22 – 18 الخميس األحد:

 2017نهاية الفصل الدراس ي ربيع  2017يونيو  22 الخميس

 2017صيف 

 1438نهاية شهر رمضان  2017يونيو  24 السبت

 1438عيد الفطر  2017يونيو  27 – 25 الثالثاء األحد:

 الصيفية  العطلة الدراسية 2017سبتمبر  10 – يونيو 25 األحد: الخميس

 وقفة عرفة 2017أغسطس  31 الخميس

 عيد األضحى 2017سبتمبر  4 – 1 الثنين الجمعة:

 2017خريف 

 وصول أعضاء هيئة التدريس إلى قطر 2017سبتمبر  10 األحد

 الدوليين إلى قطر الطالبجميع  وصول  2017 سبتمبر 14-12 الخميس الثالثاء:

 2017سبتمبر  22-17 األحد: الخميس
 التوجيهأسبوع 

 أسبوع تسجيل املقررات للطالب 

 بداية الدروس 2017سبتمبر  24 األحد

  


