
 1021/1023التقويم األكاديمي لجامعة قطر للعام الجامعي 
 (1023  مارس  – الثالث)اإلصدار                                

 معدل تاريخ *   vpstudents@qu.edu.qa|  44444444اتف: جامعة قطر | شؤون الطالب | ه 
 http://www.qu.edu.qa/ar/calendar الجامعة موقع على اإللكترونية بالنسخة المحدث األكاديمي يوجد التقويم  .مسبق إشعار التقويم دون هذا وردت في تواريخ أو معلومات تغيير أي بحق جامعة قطر تحتفظ

  

 الحــــــدث اليوم / التاريخ

 2102أغسطس 

 (2102/2102)لإلداريين  األكاديمي العامبداية  62 ـــداألح

 (2102آخر موعد لتقديم طلبات إعادة القيد )خريف   03 اخلميس

  هيئة التدريسنهاية اإلجازة الصيفية ألعضاء 

 2102 سبتمبر

 (2102/2102عضاء هيئة التدريس ) ألمباشرة العمل  6 ـــداألح

 (2102بداية اللقاء التعريفي للطلبة الجدد )خريف  3 االثنني

 ( 2102نهاية اللقاء التعريفي للطلبة الجدد )خريف   30 اخلميس

  (2102آخر موعد لتقديم طلبات غير مكتمل )ربيع وصيف 

 (2102بداية الدراسة )خريف  32 ـــداألح

 (2102اإلضافة للقدامى والتسجيل للجدد ) خريف نهاية الحذف و 63 اخلميس

 (2102لرصد نتيجة غير مكتمل ) ربيع و صيف آخر موعد  62 اخلميس

 2102أكتوبر 

 د األضحىإجازة عيبداية  62 اخلميس

 2102 نوفمبر

 جازة عيد األضحىإنهاية  3 اخلميس

 4 األحـــد
البكالوريوس والتحويل من جامعات أخرى لمرحلة قبول البداية تقديم طلبات 

 (2102)ربيع  الدراسية والمنح

 (2102بداية تقديم طلبات تغيير التخصص )ربيع  33 األحـــد

 (2102آخر موعد لالنسحاب النهائي من مقرر دراسي )خريف   32 اخلميس

  (2102)خريف  للدراسات العليابداية تقديم طلبات القبول 

 (2102بداية التسجيل المبكر )ربيع  31 األحـــد

 62 اخلميس
 (2102خر موعد لالنسحاب من الفصل الدراسي )خريف آ 

 نهاية تقديم طلبات القبول للبكالوريوس والتحويل من جامعات أخرى والمنح 

 (2102وتغيير التخصص )ربيع  الدراسية

 2102ديسمبر 

 إجازة اليوم الوطني 31 الثالثاء

 (2102نهاية تقديم طلبات التسجيل في الجامعات األخرى )ربيع  63 اخلميس

 (2102آخر يوم في الدراسة )خريف  62 اخلميس

 (2102بداية االمتحانات النهائية )خريف  03 األحد

 2102يناير 

 (2102نهاية االمتحانات النهائية )خريف  33 اخلميس

 بداية عطلة منتصف العام الجامعي 63 األحد

 (2102آخر موعد لتقديم طلبات إعادة القيد )ربيع  64 اخلميس

 (2102اللقاء التعريفي للطالب الجدد )ربيع  30 األربعاء

 03 اخلميس
  (2102اللقاء التعريفي للطالبات الجدد )ربيع 

 نهاية عطلة منتصف العام الجامعي 

 2102فبراير 

 (2102مباشرة العمل ألعضاء هيئة التدريس )ربيع  0 األحد

 (2102آخر موعد لتقديم طلبات غير مكتمل )خريف  2 اخلميس

 (2102بداية الدراسة )ربيع  33 األحد

 للدولة الرياضي اليومإجازة  36 الثالثاء

 (2013للقدامى والتسجيل للجدد )ربيع نهاية الحذف واإلضافة  34 اخلميس

 (2102موعد لرصد نتيجة غير مكتمل )خريف  آخر 63 اخلميس

 

 الحــــــدث اليوم / التاريخ 

  2102مارس 

 لطالب المدارس الثانوية  اليوم المفتوح 2 الثالثاء

 بات المدارس الثانويةاليوم المفتوح لطال 2 األربعاء

 32 األحد
 والتحويل من جامعات  لبكالوريوسمرحلة ابداية تقديم طلبات القبول ل

)خريف  برنامج اللغة العربية لغير الناطقين بهاالدراسية و والمنحأخرى 
2102) 

 (2102 صيف)لطلبة الزائرين تقديم طلبات القبول ل بداية 

 (2102بداية تقديم طلبات تغيير التخصص )خريف  64 األحد

 (2102بداية إجازة منتصف فصل الربيع ) 03 األحد

 2102ابريل 

(2102نهاية إجازة منتصف فصل الربيع ) 4 اخلميس  

(2102آخر موعد لالنسحاب النهائي من مقرر دراسي )ربيع  33 اخلميس  

(2102نهاية تقديم طلبات تغيير التخصص )خريف  31 اخلميس  

(2102من الفصل الدراسي )ربيع آخر موعد لالنسحاب  62 اخلميس  

(2102بداية التسجيل المبكر )صيف وخريف  28 *األحد  

 2102مايو 

 32 *اخلميس

  نهاية تقديم طلبات التسجيل في الجامعات األخرى )صيف وخريف
2102) 

  آخر موعد للتقديم في برنامج اللغة العربية لغير الناطقين بها )خريف
2102) 

(2102آخر يوم في الدراسة )ربيع  60 اخلميس  

(2102االمتحانات النهائية )ربيع بداية  62 ـــداألح  

 (2102آخر موعد لتقديم طلبات القبول للطلبة الزائرين )صيف   03 اخلميس

  (2102أخر موعد لتقديم طلبات القبول للدراسات العليا )خريف 

 2102يونيو 

 (2102نهاية االمتحانات النهائية )ربيع  2 اخلميس

 (2102بداية الدراسة )صيف  32 األحد

 (2102نهاية الحذف واإلضافة )صيف  63 اخلميس

 هيئة التدريس بداية اإلجازة الصيفية ألعضاء 60 األحد

 2102يوليو 

لبكالوريوس والتحويل من جامعات أخرى امرحلة نهاية تقديم طلبات القبول ل 4 اخلميس
 (2102)خريف  الدراسية والمنح

(2102لالنسحاب من مقرر دراسي والفصل الدراسي )صيف آخر موعد  33 اخلميس   

 2102أغسطس 
 (2102آخر يوم في الدراسة )صيف  3 اخلميس

 جازه عيد الفطرإبداية  4 األحد

 جازه عيد الفطرإنهاية  32 اخلميس

 (2102)صيف  بداية االمتحانات النهائية 31 األحد

 (2102النهائية )صيف نهاية االمتحانات  63 األربعاء

 (2102/ 2102)بداية الفصل الدراسي لإلداريين  62 األحد

 نهاية اإلجازة الصيفية ألعضاء هيئة التدريس  62 اخلميس

  (2102آخر موعد لتقديم طلبات إعادة القيد )خريف 

 2102سبتمبر 

(2102/ 2102)مباشرة العمل ألعضاء هيئة التدريس  3 األحد  

(2102بداية اللقاء التعريفي للطلبة الجدد )خريف  0 الثالثاء  

 36 اخلميس
  (2102نهاية اللقاء التعريفي للطلبة الجدد )خريف 

  (2102آخر موعد لتقديم طلبات غير مكتمل )ربيع وصيف 

 (2102بداية الدراسة )خريف  32 األحد

 (2102للجدد )خريف نهاية الحذف واإلضافة للقدامى والتسجيل  32 اخلميس

 (2102آخر موعد لرصد نتيجة غير مكتمل )صيف وربيع  62 اخلميس


