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ZAYED UNIVERSITY ACADEMIC CALENDAR

for 2013-2014

Day Date Event

Tue-Fri 06-09 Aug Eid Al Fitr
Mon-Thu 14-17 Oct Eid Al Adha
Mon 04 Nov Al Hijra New Year
Mon-Tue 02-03 dec National Day
Wed 01 Jan New Year’s Day
Sun 12 Jan Prophet’s Birthday
Mon 26 May Al Isra’s Wal Miraaj (Ascension Day)
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Day Date Event

Sun 18 Aug New Faculty report to work
Sun 25 Aug Senior Administrators return to work
Sun 01 Sep Returning Faculty report to work
Sun-Thu 25 Aug - 05 Sep Returning Students register
Sun-Thu 25 Aug - 05 Sep New Students register and receive orientation
Wed-Thu 04 - 05 Sep Planning retreat
Sun 08 Sep Classes begin
Thu 12 Sep Last day to add/drop a first semester or first term course
Tue 17 Sep Convocation – Abu Dhabi Campus
Wed 18 Sep Convocation – Dubai Campus
Thu 19 Sep Last day to suspend registration in first semester or first term
Thu 26 Sep Last day to withdraw from first-term course without penalty
Thu 17 Oct Last day to withdraw from first-semester course without penalty
Thu 07 Nov End of Term 1
Sun 10 Nov Classes resume, start of Term 2
Thu 14 Nov Last day to add/drop a second-term course
Thu 21 Nov Last day to suspend registration in second term
Thu 28 Nov Last day to withdraw from a second-term course without penalty
Sun-Thu 15 Dec - 2 Jan Winter Break (NO CLASSES)
Sun-Thu 15-19 Dec Faculty Professional Development Week
Sun 5 Jan Classes resume 
Thu 23 Jan Last day of classes
Sun-Thu 26-30 Jan Final assessments for first-semester and second-term courses

Day Date Event

Sun-Thu 02-06 Feb Inter-semester period

Sun 09 Feb Start of classes

Thu 13 Feb Last day to add/drop a second-semester or third-term course 

Thu 20 Feb Last day to suspend registration in second semester or third term 

Thu 27 Feb Last day to withdraw from a third-term course without penalty

Thu 20 Mar Last day to withdraw from a second-semester course without penalty

Sun-Thu 30 Mar - 10 Apr Mid-semester break

Sun 13 Apr Classes resume

Sun 13 Apr Start of Term 4

Thu 17 Apr Last day to add/drop a fourth-term course

Thu 24 Apr Last day to suspend registration in fourth term 

Thu 01 May Last day to withdraw from a fourth-term course without penalty

Thu 12 Jun Last day of classes

Sun-Thu 15-19 Jun Final assessments for second-semester and fourth-term courses

Mon 23 Jun Summer Vacation begins
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Day Date Event

                                                          Summer schedule to be advised on a later date.
  Start of classes
  Last day to add/drop courses
  Last day to suspend registration
  Last day to withdraw from course without penalty
  Last day of classes
  Final assessments
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التـقــويم األكاديــمـي لجــامــعة زايـد
للسنة الدراسية 2013 – 2014
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البيانالتاريخاليوم

بدء دوام أعضاء هيئة التدريس الجدد18 أغسطساألحد
دوام المسؤولين اإلداريين 25 أغسطساألحد 
دوام أعضاء هيئة التدريس 1 سبتمبراألحد

التسجيل للطلبة المستمرين25 أغسطس- 5 سبتمبراألحد – الخميس
األنشطة التعريفية واإلرشاد للطلبة المستجدين 25 أغسطس- 5 سبتمبراألحد إلى الخميس

التخطيط4 - 5 سبتمبراألربعاء – الخميس
الفترة األولى، بدء الدراسة 8 سبتمبراألحد

آخر موعد للسحب واإلضافة في الفصل الدراسي األول أو الفترة األولى12 سبتمبرالخميس
اللقاء السنوي ألسرة الجامعة – حرم جامعة زايد - أبوظبي17 سبتمبرالثالثاء
اللقاء السنوي ألسرة الجامعة - حرم جامعة زايد - دبي18 سبتمبراألربعاء

آخر يوم لتعليق التسجيل في الفصل الدراسي األول أو الفترة األولى19 سبتمبرالخميس
آخر يوم لإلنسحاب من الفترة الدراسية األولى بدون رسوب26  سبتمبرالخميس
آخر يوم لإلنسحاب من الفصل الدراسي األول بدون رسوب17  أكتوبرالخميس
نهاية الفترة الدراسية األولى7 نوفمبرالخميس

بداية الفترة الثانية، استئناف الدراسة10 نوفمبراألحد
آخر موعد للسحب واإلضافة في الفترة الدراسية الثانية14 نوفمبرالخميس
آخر يوم لتعليق التسجيل في الفترة الدراسية الثانية21 نوفمبرالخميس
آخر يوم لإلنسحاب من الفترة الدراسية الثانية بدون رسوب28 نوفمبرالخميس

إجازة الشتاء )ال صفوف دراسية(15 ديسمبر-2 ينايراألحد – الخميس
اسبوع التطوير المهني ألعضاء هيئة التدريس15 – 19 ديسمبراألحد - الخميس

استئناف الدراسة5 ينايراألحد
آخر يوم للدراسة23 ينايرالخميس

اإلمتحانات النهائية لمواد الفصل الدراسي األول والفترة الثانية30 - 26 ينايراألحد - الخميس

البيانالتاريخاليوم
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فترة بين الفصلين2 – 6 فبرايراألحد – الخميس
الفترة الثالثة، بدء الدراسة 9 فبرايراألحد 

آخر موعد للسحب واإلضافة في الفصل الدراسي الثاني أو الفترة الثالثة13 فبرايرالخميس
آخر يوم لتعليق التسجيل في الفصل الدراسي الثاني أو الفترة الثالثة20 فبرايرالخميس
آخر يوم لالنسحاب من الفترة الدراسية الثالثة بدون رسوب27 فبرايرالخميس
آخر يوم لالنسحاب من الفصل الدراسي الثاني بدون رسوب20 مارسالخميس

إجازة فصل الربيع30 مارس – 10 أبريلاألحد - الخميس
بداية الفترة الرابعة، استئناف الدراسة13 أبريلاألحد

آخر موعد للسحب واإلضافة في الفترة الرابعة17 أبريلالخميس
آخر يوم لتعليق التسجيل في الفترة الرابعة24 أبريلالخميس
آخر يوم لالنسحاب من الفترة الدراسية الرابعة بدون رسوب1 مايوالخميس
آخر يوم للدراسة12 يونيوالخميس

اإلمتحانات النهائية لمواد الفصل الدراسي الثاني والفترة الرابعة15 – 19 يونيواألحد - الخميس
بدء اإلجازة الصيفية23 يونيواالثنين

الفعاليةالتاريخاليوم
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بدء الدراسة 
آخر يوم إلضافة أو وقف مادة في الفصل الصيفي

آخر يوم لتعليق التسجيل 
آخر يوم لالنسحاب بدون رسوب

آخر يوم للدراسة
االمتحانات النهائية 

البيانالتاريخاليوم
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عيد الفطر المبارك6 – 9 أغسطسالثالثاء - الخميس
عيد األضحى المبارك14 – 17 أكتوبراالثنين - الخميس

السنة الهجرية الجديدة4 نوفمبراالثنين
اليوم الوطني2 – 3 ديسمبراالثنين - الثالثاء

السنة الميالدية الجديدة1 ينايراألربعاء
المولد النبوي الشريف12 ينايراألحد

ذكرى اإلسراء والمعراج26 مايواالثنين


