
SEMESTER WEEK 	  ACADEMIC	  EVENTS

Week	  0 September	  28-‐29,	  2015 Module	  registrations	  for	  FALL	  '15-‐Old	  students
Week	  0 September	  29-‐October	  01,	  2015 Module	  registrations	  for	  FALL	  '15-‐	  New	  students
Week	  0 September	  29-‐October	  01,	  2015 Orientation	  Programme	  -‐	  FALL	  '15
Week	  1	   October	  11	  ,2015 FALL	  2015	  -‐	  UG	  classes	  commence	  	  
Week	  1	   October	  11-‐15,	  2015 Add/Drop	  Period	  	  FALL	  '15	  	  All	  UG	  programmes/Last	  date	  for	  module	  registration
Week	  1 October	  14,	  2015 Hijri	  New	  Year*
Week	  4	  -‐	  7 November	  01-‐	  26,	  2015 Registrations	  for	  Fall	  '15	  Supplementary	  Exams
Week	  5 November	  08-‐	  12,	  2015 MEC	  week	  for	  All	  UG/PG	  programmes
Week	  6 November	  18,	  2015 National	  Day	  *
Week	  7 November	  26,	  2015 Last	  date	  for	  Module/Programme	  Withdrawal	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
Week	  11 December	  23,	  2015 Prophet's	  Birthday	  *
week	  15 January	  17,	  2016 Issue	  of	  Exam	  Hall	  Tickets	  Fall	  '15	  End	  Semester	  Exams
Week	  15 January	  21,	  2016 FALL	  '15	  -‐	  UG	  classes	  conclude
Week	  16 January	  24,	  2016 End	  Semester	  Exams	  -‐	  FALL	  '15	  commence
Week	  17 February	  04,	  2016 End	  Semester	  Exams	  -‐	  FALL	  '15	  conclude
Week	  18 February	  11,	  2016 Release	  of	  FALL	  '15	  Semester	  Results	  -‐	  ARM	  programme
Week	  19 February	  14-‐18,	  2016 Grade	  Appeals	  -‐	  FALL	  '15	  -‐	  ARM	  programme
Week	  18	  -‐	   February	  07-‐	  March	  03,	  2016 Intra	  Semester	  Break

SEMESTER WEEK 	  ACADEMIC	  EVENTS

Week	  0 February	  14-‐17	  ,	  2016 Module	  registrations	  for	  SPRING	  '16	  -‐	  ARM
Week	  1 March	  	  06,	  2016 SPRING	  '16	  -‐	  UG	  ARM	  classes	  commence
Week	  1	   March	  06	  -‐	  10,	  2016 Add/Drop	  Period	  	  of	  SPRING'16	  	  
Week	  4	  -‐	  7 March	  27	  -‐	  April	  21,	  2016 Registrations	  for	  SPRING	  '16	  Supplementary	  Exams	  
Week	  4	  -‐	  14 March	  27	  -‐	  June	  09,	  2016 Apply	  online	  for	  Interim	  Exit	  and	  Graduation	  Notification
Week	  5 April	  03,	  2016 Receipt	  of	  application	  for	  ARM	  admissions	  for	  Fall	  2016
Week	  5 April	  03-‐07,	  2016 MEC	  week	  for	  All	  UG/PG	  programmes
Week	  07 April	  20	  ,	  	  2016(wed) Graduation	  ARM*
Week	  7 April	  21,	  2016 Last	  date	  for	  Module/Programme	  Withdrawal
Week	  9 May	  4,	  2016 Al	  Israa	  Wa	  Al	  Meraj	  *
Week	  13	   May	  29	  ,	  2016 Registrations	  open	  for	  FALL	  '16	  new	  intake
Week	  14 June	  07,	  2016 Beginning	  of	  Ramadan*
Week	  15 June	  12,	  2016 Issue	  of	  Exam	  Hall	  Tickets
Week	  15 June	  16,	  2016 SPRING	  '16	  -‐	  UG	  classes	  conclude
Week	  16 June	  19,	  2016 End	  Semester	  Exams	  -‐	  SPRING	  '16	  commence
Week	  17 June	  30,	  2016 End	  Semester	  Exams	  -‐	  SPRING	  '16	  conclude
Week	  18 July	  03-‐04,	  2016 Project	  Presentations
Week	  18 July	  05-‐09,	  2016 Eid	  ul	  Fitr*
Week	  19 July	  10-‐12,	  2016 Project	  Presentations
Week	  20 July	  19,	  2016 Release	  of	  SPRING	  '16	  	  Semester	  Results	  
Week	  20 July	  23,	  2016 Renaissance	  Day*
Week	  20-‐21 July	  20-‐26,	  2016 Grade	  Appeals	  -‐	  SPRING	  '16	  -‐	  ARM	  programme
Week	  19	  -‐	   July	  13,	  2015-‐	  October	  6,	  2016 Summer	  Break	  (as	  appropriate)

SEMESTER WEEK ACADEMIC	  EVENTS

Week	  0	   July	  24-‐25,	  2016 Module	  registrations	  for	  SUMMER	  '16

Week	  1 July	  26,	  2016 SUMMER	  '16	  -‐	  UG	  classes	  commence(	  considered	  only	  first	  block	  classes	  because	  of	  	  Eid	  holidays	  
coming	  in	  between	  )

Week	  2 July	  31-‐	  August	  4,	  2016 Registrations	  for	  	  SUMMER	  '16	  Supplementary	  	  Exams
Week	  4 August	  16,	  2016 End	  of	  SUMMER'16	  semester	  classes
Week	  4 August	  17-‐	  18,	  2016 End	  semester	  Exam	  SUMMER	  '16
Week	  5 August	  24,	  2016 Release	  of	  SUMMER	  '16	  	  Semester	  Results
Week	  2-‐6 July	  31-‐	  August	  16,	  2016 Apply	  online	  for	  Interim	  Exit	  and	  Graduation	  Notification
Week	  5-‐6 August	  25-‐31,	  2016 Grade	  Appeals	  -‐	  SUMMER	  '16	  -‐	  ARM	  programme
Week	  6-‐ August	  21-‐October	  06,	  2016 Intra	  Semester	  Break
Week	  8	   September	  11-‐14,	  2016 Eid	  Al	  Adha*	  
Week	  0 September	  20-‐22,	  2016 Module	  Registration	  Fall	  2016
Week	  0 September	  19	  -‐	  22,	  2016 Orientation	  Programme	  New	  Intake	  Fall	  2016
Week	  1	  Fall	  16	  intake October	  09,	  2016 FALL	  2016	  -‐	  UG	  classes	  commence	  	  

*TENTATIVE	  -‐	  TO	  BE	  FOLLOWED	  AS	  PER	  GOVERNMENT	  ANNOUNCEMENTS
NOTE	  1:	  Add/Drop	  module	  not	  permitted	  in	  Summer	  semester	  
NOTE	  2:	  Add/Drop	  for	  FALL	  &	  SPRING	  is	  one	  week.	  
NOTE	  3:	  Grade	  Appeal	  will	  be	  five	  working	  days	  from	  the	  annoncement	  of	  result
NOTE	  4:	  	  In	  case	  of	  public	  holidays	  examination	  dates	  are	  subject	  to	  change

UNDERGRADUATE	  PROGRAMMES	  ACADEMIC	  CALENDAR	  MEC	  RMA
(2015	  -‐	  2016)

	  	  FALL	  2015

SPRING	  2016

SUMMER	  
2016



االفصل ااإلسبوعع ااألحدااثث  	ااالكادديميیة

0	ااإلسبوعع   2015	  ,29-‐28	سبتمبر   	االطلبة  	االقداامى  -‐	تسجيیل  	االمواادد  	لفصل  	خريف  	2015مم  
0	ااإلسبوعع   2015		أأكتوبر,    29‐-01	سبتمبر   	االطلبة  	االجددد  -‐	تسجيیل  	االمواادد  	لفصل  	خريف  	2015مم  
0	ااإلسبوعع   2015		أأكتوبر,    29‐-01	سبتمبر   االبرنامج  	االتعريفي  	لفصل  	خريف  	2015مم
	  1	ااإلسبوعع   2015,	  11	إإكتوبر   بدااية  	االدررااسة  	لفصل  	خريف  	2015مم
	  1	ااإلسبوعع   2015	  ,15-‐11	إإكتوبر   فترةة  	االحذفف  	ووااإلضافة  	لجميیع  	ططلبة  	االتخصص  	لفصل  	خريف  	2015مم/آآخر  	موعد  	لتسجيیل  	االمواادد
1	ااإلسبوعع   2015	  ,14	إإكتوبر   ذذكرىى  	االهھھجرةة  	االنبوية  	االشريفة/بدااية  	االسنة  	االهھھجرية*
7	  -‐	  4	ااإلسبوعع   2015	  ,26	  -‐01	نوفمبر   االتسجيیل  	إلختباررااتت  	ااإلعاددةة  	لفصل  	خريف  	2015مم
5	ااإلسبوعع   2015	  ,12	  -‐08	نوفمبر   إإسبوعع  	االكليیة  	لجميیع  	ططلبة  	االتخصص/ططلبة  	برنامج  	االماجستيیر
6	ااإلسبوعع   2015	  ,18	نوفمبر   االعيید  	االوططني  	االمجيید*
7	ااإلسبوعع   2015	  ,26	نوفمبر   آآخر  	موعد  	لإلنسحابب  	من  	االمواادد/االبرنامج
11	ااإلسبوعع   2015	  ,23	دديسمبر   االمولد  	االنبويي  	االشريف*
15	ااإلسبوعع   2016	  ,17	يناير   بدااية  	إإصداارر  	بطاقاتت  	ددخولل  	ااإلختبارر  	لإلختباررااتت  	االنهھھائيیة  	لفصل  	خريف  	2015مم
15	ااإلسبوعع   2016	  ,21	يناير   نهھھاية  	االدررااسة  	لفصل  	خريف  	2015مم
16	ااإلسبوعع   2016	  ,24	يناير   بدااية  	ااإلختباررااتت  	االنهھھائيیة  	لفصل  	خريف  	2015مم
17	ااإلسبوعع   2016	  ,04	فبرااير   نهھھاية  	ااإلختباررااتت  	االنهھھائيیة  	لفصل  	خريف  	2015مم
18	ااإلسبوعع   2016	  ,11	فبرااير   ظظهھھورر  	االدررجاتت  	االفصليیة  	لطلبة  	برنامج  	إإددااررةة  	االوثائق  	وواالمحفوظظاتت  	لفصل  	خريف  	2015مم
19	ااإلسبوعع   2016	  ,18-‐14	فبرااير   فترةة  	إإستئنافف  	االدررجاتت  	لفصل  	خريف  	2015مم  	لطلبة  	برنامج  	إإددااررةة  	االوثائق  	وواالمحفوظظاتت
	  -‐	  18	ااإلسبوعع   2016	  ,03		ماررسس    -‐07	فبرااير   ااإلجاززةة  	االفصليیة

االفصل ااإلسبوعع ااألحدااثث  	ااالكادديميیة

0	ااإلسبوعع   2016	  ,	  17-‐14	فبرااير   تسجيیل  	االمواادد  	لفصل  	رربيیع  	2016مم  	لطلبة  	برنامج  	إإددااررةة  	االوثائق  	وواالمحفوظظاتت
1	ااإلسبوعع   2016	  ,06	  	ماررسس   بدااية  	االدررااسة  	لفصل  	رربيیع  	2016مم
	  	  1	ااإلسبوعع   2016	  ,10	  -‐	  06	ماررسس   فترةة  	االحذفف  	ووااإلضافة  	لجميیع  	ططلبة  	االتخصص  	لفصل  	رربيیع  	2016مم/آآخر  	موعد  	لتسجيیل  	االمواادد
7	  -‐	  4	ااإلسبوعع   2016	  ,21		إإبريل    -‐	  27	ماررسس   االتسجيیل  	إلختباررااتت  	ااإلعاددةة  	لفصل  	رربيیع  	2016مم
14	  -‐	  4	ااإلسبوعع   2016	  ,09		يونيیو    -‐	  27	ماررسس   تقديم  	االطلباتت  	إإلكتروونيیا  	للخرووجج  	االمبكر/إإفاددااتت  	االتخرجج
5	ااإلسبوعع   2016	  ,03	إإبريل   بدااية  	إإستقبالل  	االطلباتت  	االجديدةة  	لإللتحاقق  	ببرنامج  	إإددااررةة  	االوثائق  	وواالمحفوظظاتت  	لفصل  	خريف  	2016مم
5	ااإلسبوعع   2016	  ,07-‐03	إإبريل   إإسبوعع  	االكليیة  	لجميیع  	ططلبة  	االتخصص/ططلبة  	برنامج  	االماجستيیر
07	ااإلسبوعع   	2016(ااالرربعاء  	  ,	  20	(إإبريل   حفل  	االتخرجج  	االسنويي  	لطلبة  	برنامج  	إإددااررةة  	االوثائق  	وواالمحفوظظاتت*
7	ااإلسبوعع   2016	  ,21	إإبريل   آآخر  	موعد  	لإلنسحابب  	من  	االمواادد/االبرنامج
9	ااإلسبوعع   2016	  ,4	مايو   ذذكرىى  	ااإلسرااء  	وواالمعرااجج*
	  13	ااإلسبوعع   2016	  ,	  29	مايو   بدااية  	تسجيیل  	االطالبب  	االجددد  	لفصل  	خريف  	2016مم
14	ااإلسبوعع   2016	  ,07	يونيیو   بدااية  	شهھھر  	ررمضانن  	االمبارركك*
15	ااإلسبوعع   2016	  ,12	يونيیو   بدااية  	إإصداارر  	بطاقاتت  	ددخولل  	ااإلختبارر  	لإلختباررااتت  	االنهھھائيیة  	لفصل  	رربيیع  	2016مم
15	ااإلسبوعع   2016	  ,16	يونيیو   نهھھاية  	االدررااسة  	لفصل  	رربيیع  	2016مم
16	ااإلسبوعع   2016	  ,19	يونيیو   بدااية  	ااإلختباررااتت  	االنهھھائيیة  	لفصل  	رربيیع  	2016مم
17	ااإلسبوعع   2016	  ,30	يونيیو   نهھھاية  	ااإلختباررااتت  	االنهھھائيیة  	لفصل  	رربيیع  	2016مم
18	ااإلسبوعع   2016	  ,04-‐03	يوليیو   فترةة  	تقديم  	مشارريع  	االتخرجج
18	ااإلسبوعع   2016	  ,09-‐05	يوليیو   عيید  	االفطر  	االسعيید*
19	ااإلسبوعع   2016	  ,12-‐10	يوليیو   فترةة  	تقديم  	مشارريع  	االتخرجج
20	ااإلسبوعع   2016	  ,19	يوليیو   ظظهھھورر  	االدررجاتت  	االفصليیة  	لطلبة  	برنامج  	إإددااررةة  	االوثائق  	وواالمحفوظظاتت  	لفصل  	رربيیع  	2016مم
20	ااإلسبوعع   2016	  ,23	يوليیو   يومم  	االنهھھضة  	االمبارركة*
21-‐20	ااإلسبوعع   2016	  ,26-‐20	يوليیو   فترةة  	إإستئنافف  	االدررجاتت  	لفصل  	رربيیع  	2016مم  	لطلبة  	برنامج  	إإددااررةة  	االوثائق  	وواالمحفوظظاتت
	  -‐	  19	ااإلسبوعع   2016	  ,6		إإكتوبر    -‐2015	  ,13	يوليیو   ااإلجاززةة  	االفصليیة

االفصل ااإلسبوعع ااألحدااثث  	ااالكادديميیة

	  0	ااإلسبوعع   2016	  ,25-‐24	يوليیو   تسجيیل  	االمواادد  	لفصل  	صيیف  	2016مم

1	ااإلسبوعع   2016	  ,26	يوليیو   	بدااية  	االدررااسة  	لفصل  	صيیف  	2016مم/مواادد  	االمجموعة  	ااألوولى  	فقط  	بسبب  	ووقوعع  	فترةة  	إإجاززةة  	عيید  	ااألضحى  
االمبارركك  	في  	منتصف  	االفصل

2	ااإلسبوعع   2016	  ,4		أأغسطس    -‐31	يوليیو   االتسجيیل  	إلختباررااتت  	ااإلعاددةة  	لفصل  	صيیف  	2016مم
4	ااإلسبوعع   2016	  ,16	أأغسطس   نهھھاية  	االدررااسة  	لفصل  	صيیف  	2016مم
4	ااإلسبوعع   2016	  ,18	  -‐17	أأغسطس   فترةة  	ااإلختباررااتت  	االنهھھائيیة  	لفصل  	صيیف  	2016مم
5	ااإلسبوعع   2016	  ,24	أأغسطس   ظظهھھورر  	االدررجاتت  	االفصليیة  	لطلبة  	برنامج  	إإددااررةة  	االوثائق  	وواالمحفوظظاتت  	لفصل  	صيیف  	2016مم
6-‐2	ااإلسبوعع   2016	  ,16		أأغسطس    -‐31	يوليیو   تقديم  	االطلباتت  	إإلكتروونيیا  	للخرووجج  	االمبكر/إإفاددااتت  	االتخرجج
6-‐5	ااإلسبوعع   2016	  ,31-‐25	أأغسطس   فترةة  	إإستئنافف  	االدررجاتت  	لفصل  	صيیف  	2016مم  	لطلبة  	برنامج  	إإددااررةة  	االوثائق  	وواالمحفوظظاتت
-‐6	ااإلسبوعع   2016	  ,06	أأغسطس  	21‐-إإكتوبر   ااإلجاززةة  	االفصليیة
	  8	ااإلسبوعع   2016	  ,14-‐11	سبتمبر   عيید  	ااألضحى  	االمبارركك*
0	ااإلسبوعع   2016	  ,22-‐20	سبتمبر   تسجيیل  	االمواادد  	لفصل  	خريف  	2016مم
0	ااإلسبوعع   2016	  ,22	  -‐	  19	سبتمبر   االبرنامج  	االتعريفي  	للطلبة  	االجددد  	لفصل  	خريف  	2016مم
Fall	  16	  intake	  1	ااإلسبوعع   2016	  ,09	إإكتوبر   بدااية  	االدررااسة  	لفصل  	خريف  	2016مم

	ال  	توجد  	فترةة  	حذفف  	ووإإضافة  	خاللل  	فصل  	االصيیف  :1	مالحظة  
	فترةة  	االحذفف  	ووااإلضافة  	لفصلي  	االخريف  	وواالربيیع  	هھھھي  	فقط  	خمس  	أأيامم  	عمل  	ررسميیة  :2	مالحظة  
	إإستئنافف  	االدررجاتت  	يمتد  	لمدةة  	خمسة  	أأيامم  	عمل  	ررسميیة  	بعد  	إإعالنن  	االنتائج  	االفصليیة  :3	مالحظة  
	في  	حالة  	ااإلجاززااتت  	االرسميیة  	فإنن  	تواارريخ  	ااإلختباررااتت  	يمكن  	اانن  	تتغيیر  :4	مالحظة  

االتقويم  	ااالكادديمي  	لكليیة  	االشرقق  	ااألووسط  	لبرنامج  	إإددااررةة  	االوثائق  	وواالمحفوظظاتت
(2015	  -‐	  2016)

خريف  	2015مم

رربيیع  	2016مم

صيیف  	2016مم

تواارريخ  	ااإلجاززااتت  	االرسميیة  	تعتبر  	مبدئيیة  	ووتتوقف  	على  	إإعالنهھھا  	ررسميیا*




