
التاريخ
تسجيل متأخر لفصل الخريف الدراسياألحد 18 أغسطس 2019

إرسال أول تقرير التحاق منخفض إلى الكلياتالخميس 22 أغسطس 2019

بداية محاضرات فصل الخريفاألحد 25 أغسطس 2019
بداية فترة إضافة / حذف الدوراتاألحد 25 أغسطس 2019

آخر موعد لتقديم "طلبات تحويل ساعات معتمدة" الخميس 29 أغسطس 2019
إلى مكتب مسؤول السجالت – فصل الخريف

إرسال ثاني تقرير التحاق منخفض إلى الكلياتالخميس 29 أغسطس 2019
آخر مهلة للتقديم على منح السفر لحضور مؤتمر بفصل الخريفاألحد 1 سبتمبر 2019
إلغاء دورات االلتحاق المنخفضاألحد 1 سبتمبر 2019

آخر يوم لتحديث الدرجات المؤجلة قبل تطبيق )الرسوب( الخميس 5 سبتمبر 2019
على درجات فصل الربيع المتأخرة

آخر يوم إلضافة دورة اعتيادية عبر اإلنترنتالخميس 5 سبتمبر 2019
آخر يوم لحذف دورة بدون ظهورها في سجل الدرجاتالخميس 5 سبتمبر 2019

آخر يوم إلضافة دورة اعتيادية بمكتب مسؤول السجالت الخميس 12 سبتمبر 2019
بعد موافقة المحاضر ومنسق البرنامج وعميد الكلية

طلب التخرج لفصل الخريف متاح عبر الموقع اإللكترونياألحد 15 سبتمبر 2019
ا لدرجات خريجي فصل الخريفالثالثاء 17 سبتمبر 2019

ً
يجري مكتب مسؤول السجالت تدقيق

مراجعة تدقيق الدرجات مع الكلياتاألحد 22 سبتمبر 2019
إتاحة نموذج جدول المواعيد لفصل الربيعاألحد 6 أكتوبر 2019

عطلة فصل الخريف: توقف المحاضراتاألحد 13 أكتوبر 2019
استئناف محاضرات فصل الخريفاألحد 20 أكتوبر 2019

عقد جلسات تعريفية لطالب فصل الخريفاألثنين 21 أكتوبر 2019
آخر يوم لحذف دورة بدرجة )انسحاب(الثالثاء 24 أكتوبر 2019

آخر مهلة إلتمام طلب التخرج لخريجي فصل الخريفاألحد 3 نوفمبر 2019
ا لمكتب مسؤول السجالتاألحد 3 نوفمبر 2019

ً
نموذج جدول محاضرات فصل الربيع وفق

آخر مهلة لتقديم الرسالة أو األطروحة المعتمدة أو نص المشروع األحد 10 نوفمبر 2019
التخصص إلى اللجنة المختصة بخريجي فصل الخريف

إبالغ الكليات بالمهام الدراسية لفصل الربيعالخميس 14 نوفمبر 2019
نشر تقييم دورات فصل الخريفاألحد 17 نوفمبر 2019
آخر يوم للكلية للتصديق على قائمة خريجي فصل الخريفاألحد 17 نوفمبر 2019

آخر يوم لتغيير جدول فصل الربيع )اإللغاءات، اليوم / الساعة(األثنين 18 نوفمبر 2019
إتاحة الجدول الرسمي لمحاضرات فصل الربيع 2020 عبر الموقع اإللكترونيالخميس 21 نوفمبر 2019

التقديم المبكر لألطروحة على موقع بروكويست لمراجعة التنسيق األحد 24 نوفمبر 2019
مبكًرا )فصل الخريف(

آخر موعد لمناقشة أطروحة التخرج لخريجي فصل الخريفاألحد 24 نوفمبر 2019
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التسجيل المبكر لفصل الربيع 2020األحد 24 نوفمبر 2019

آخر موعد للتحميل األطروحة على موقع بروكويست وإتمام األحد 1 ديسمبر 2019
فحص معدل التشابه لخريجي فصل الخريف

آخر مهلة لتقديم استمارات تغيير التخصصات لمكتب مسؤول السجالتاألربعاء 4 ديسمبر 2019
)تطبق على الفصل الدراسي التالي(

آخر موعد إلتمام تقييم دورات فصل الخريفالخميس 5 ديسمبر 2019
آخر يوم محاضراتالخميس 5 ديسمبر 2019

أسبوع االختبارات النهائيةاألحد 8 ديسمبر 2019
آخر موعد إلتمام إخالء الطرف من الجامعة لخريجي فصل الخريفاألحد 8 ديسمبر 2019

آخر مهلة لتحويل الدرجات المستحقة وغير التامة إلى درجات رسوبالخميس 12 ديسمبر 2019
تقديم الدرجات النهائيةاألحد 15 ديسمبر 2019

اليوم الوطني لدولة قطر – توقف المحاضراتاألربعاء 18 ديسمبر 2019
الدرجات النهائية متاحة عبر الموقع اإللكترونيالخميس 19 ديسمبر 2019

آخر موعد للتقديم على منح السفر لحضور مؤتمر في فصل الربيعاألربعاء 1 يناير 2020
التسجيل المتأخر لفصل الربيع 2020األحد 5 يناير 2020

إتاحة شهادات الدبلوم وبيانات درجات التخرج لفصل الخريف الخميس 9 يناير 2020
منح الطالب الدرجات العلمية على شبكة بانر وتحديث حالة الطالبالخميس 9 يناير 2020
إرسال أول تقرير التحاق منخفض للكلياتالخميس 9 يناير 2020

بداية المحاضرات لفصل الربيعاألحد 12 يناير 2020
بداية فترة إضافة / حذف الدوراتاألحد 12 يناير 2020

آخر موعد لتقديم "طلبات تحويل ساعات معتمدة" الخميس 16 يناير 2020
إلى مكتب مسؤول السجالت – فصل الربيع

إرسال ثاني تقرير التحاق منخفض للكلياتالخميس 16 يناير 2020
إلغاء دورات االلتحاق المنخفضاألحد 19 يناير 2020

آخر يوم إلضافة دورة اعتيادية عبر الموقع اإللكترونيالخميس 23 يناير 2020
آخر يوم لحذف دورة بدون ظهورها بالسجل األكاديميالخميس 23 يناير 2020

آخر يوم لتحديث الدرجات المؤجلة قبل تطبيق )الرسوب(الخميس 30 يناير 2020
لدرجات فصل الخريف المتأخرة

آخر يوم إلضافة دورة اعتيادية بمكتب مسؤول السجالت بموافقة المحاضر الخميس 30 يناير 2020
ومنسق البرنامج وعميد الكلية

طلب التخرج في فصل الربيع متاح عبر اإلنترنتاألحد 2 فبراير 2020
ا لدرجات خريجي فصل الربيعالثالثاء 4 فبراير 2020

ً
يجري مكتب مسؤول السجالت تدقيق

اليوم الرياضي للدولة: توقف المحاضراتالثالثاء 11 فبراير 2020
عقد جلسات تعريفية لطالب فصل الربيعاألربعاء 19 فبراير 2020

آخر موعد إلتمام طلب التخرج لخريجي فصل الربيعاألحد 23 فبراير 2020
مراجعة تدقيق الدرجات مع الكلياتالخميس 27 فبراير 2020
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عطلة فصل الربيع: توقف المحاضراتاألحد 1 مارس 2020
توافر نموذج الجدول الزمني لفصل الخريفاألحد 1 مارس 2020
استئناف المحاضراتاألحد 8 مارس 2020

آخر يوم لحذف دورة بدرجة )انسحاب(الخميس 12 مارس 2020

آخر مهلة لتقديم الرسالة أو األطروحة المعتمدة أو نص مشروعاألحد 29 مارس 2020
التخصص إلى اللجنة المختصة بخريجي فصل الربيع

ا لمكتب مسؤول السجالتاألحد 29 مارس 2020
ً

نموذج جدول محاضرات فصل الخريف وفق
إبالغ الكليات بالمهام الدراسية لفصل الخريفالخميس 2 أبريل 2020

إتاحة تقييم دورات فصل الربيع مباشرةاألحد 5 أبريل 2020
التقديم المبكر لألطروحة على موقع بروكويست لمراجعة التنسيقاألحد 5 أبريل 2020
آخر يوم لتغيير جدول فصل الخريف )اإللغاءات، اليوم / الساعة(األحد 5 أبريل 2020

إتاحة الجدول الرسمي لمحاضرات فصل الخريف 2020 عبر الموقع اإللكترونيالثالثاء 7 أبريل 2020
 آخر يوم للكلية للتصديق على قائمة خريجي فصل الربيعالخميس 9 أبريل 2020

 مكتب مسؤول السجالت يبدأ في طباعة شهادات الدبلوماألحد 12 أبريل 2020
 آخر موعد لمناقشة األطروحة لخريجي فصل الريعاألحد 12 أبريل 2020
التسجيل المبكر لفصل الخريفاألحد 12 أبريل 2020

 تحديد موعد مع الوزارة للتصديق على شهادات التخرجالخميس 16 أبريل 2020

آخر موعد لتحميل األطروحة على موقع بروكويست وإكمال فحص األحد 19 أبريل 2020
معدل التشابه لخريجي فصل الربيع

آخر مهلة لتقديم "استمارات تغيير التخصص" لمكتب مسؤول السجالتالثالثاء 21 أبريل 2020
)تطبق على الفصل الدراسي التالي(

آخر موعد إلتمام تقييم دورات فصل الربيعالخميس 23 أبريل 2020
آخر يوم محاضراتالخميس 23 أبريل 2020
أول شهر رمضانالجمعة 24 أبريل 2020

أسبوع االختبارات النهائيةاألحد 26 أبريل 2020
آخر موعد إلتمام إخالء الطرف من الجامعة لخريجي فصل الربيعاألحد 26 أبريل 2020

آخر مهلة لتحويل الدرجات المستحقة وغير التامة إلى درجات رسوبالخميس 30 أبريل 2020
تقديم الدرجات النهائيةالسبت 2 مايو 2020

آخر موعد للتقديم على منح السفر لحضور مؤتمر بفصل الصيفاألحد 3 مايو 2020
حفل تخرج جامعة حمد بن خلفةاألحد 3 مايو 2020

حفل تخرج مؤسسة قطرالثالثاء 5 مايو 2020
الدرجات النهائية متاحة عبر الموقع اإللكترونيالخميس 7 مايو 2020

إتاحة شهادات الدبلوم وبيانات درجات التخرج لفصل الربيعاألثنين 1 يونيو 2020
منح الطالب الدرجات العلمية على شبكة بانر وتحديث حالة الطالباألثنين 1 يونيو 2020

عطلة عيد األضحى المباركالخميس 11 أغسطس 2020
تاريخ انتهاء فترة التقديم على التأشيراتاألحد 2 أغسطس 2020
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