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التـقــويم األكاديــمـي لجــامــعة زايـد
للسنة الدراسية 2014 – 2015
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دوام أعضاء هيئة التدريس الجدد 10 أغسطس 2014األحد
دوام المسؤولين اإلداريين24أغسطس 2014األحد 
دوام أعضاء هيئة التدريس24 أغسطس 2014األحد

استقبال الطلبة الجدد وتسجيلهم - األنشطة التعريفية واالرشاد األكاديمي  واختبارات قياس 24 - 28  أغسطس 2014   األحد – الخميس
القدرات. التطوير المهني ألعضاء هيئة التدريس
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البيانالتاريخاليوم

بدء الدراسة وبدء السحب واإلضافة31 أغسطس 2014األحد
آخر موعد إلضافة المساقات الدراسية4  سبتمبر 2014الخميس
آخر موعد لقبول طلبات وقف التسجيل 11 سبتمبر 2014الخميس
آخر موعد لإلنسحاب من مساق او اكثر بدون رسوب16 أكتوبر 2014الخميس

بدء تقديم طلبات التخصصات الرئيسية للفصل الدراسي الثاني12 - 16 أكتوبر 2014األحد – الخميس
بدء تقديم طلبات التحويل بين الكليات للفصل الدراسي الثاني 14 - 18 ديسمبر 2014األحد – الخميس
اجازة منتصف العام الدراسي* 21  ديسمبر - 8 يناير 2015األحد – الخميس
االمتحانات النهائية للفصل الدراسي األول 11 - 22 يناير 2015 األحد – الخميس

إعالن النتائج النهائية الفصل الدراسي األول 25 يناير 2015األحد 

استقبال الطلبة الجدد وتسجيلهم - األنشطة التعريفية واالرشاد األكاديمي  واختبارات قياس 25 - 29 يناير 2015األحد – الخميس
القدرات. التطوير المهني ألعضاء هيئة التدريس
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بدء الدراسة وبدء السحب و اإلضافة1 فبراير 2015األحد
آخر موعد إلضافة المساقات الدراسية5 فبراير 2015الخميس
آخر موعد لقبول طلبات وقف التسجيل12 فبراير 2015الخميس
آخر موعد لإلنسحاب من مساق او اكثر بدون رسوب12 مارس 2015الخميس

بدء تقديم طلبات التخصصات الرئيسية للفصل الدراسي األول )2015/2016(08- 12 مارس 2015األحد – الخميس

عطلة فصل الربيع*29 مارس - 9 أبريل 2015األحد – الخميس
استئناف الدراسة12 أبريل 2015األحد

بدء تقديم طلبات التحويل بين الكليات للفصل الدراسي األول )2015/2016(22 مارس - 07 مايو 2015األحد – الخميس
بدء التسجيل المبكر للفصل الدراسي األول للعام )2015/2016(17- 28 مايو 2015 األحداألربعاء

بدء التسجيل المبكر للفصل الدراسي الصيفي 22- 30 أبريل 2015األربعاء – الخميس  
آخر يوم للمحاضرات28 مايو 2015الخميس

االمتحانات النهائية للفصل الدراسي الثاني 31 مايو – 11 يونيو 2015األحد – الخميس
إعالن النتائج النهائية للفصل الدراسي الثاني16 يونيو 2015الثالثاء

بدء اإلجازة الصيفية 18 يونيو 2015 الخميس
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بدء الدراسة وبدء السحب و اإلضافه21 يونيو 2015األحد
أخر موعد إلضافة المساقات الدراسية22 يونيو 2015اإلثنين

آخر موعد لالنسحاب  من مساق او اكثر بدون رسوب25 يونيو 2015الخميس
آخر يوم للمحاضرات13 يوليو 2015اإلثنين

االمتحانات النهائية للفصل الدراسي الصيفي 14 - 15 يوليو 2015الثالثاء - األربعاء
إعالن النتائج النهائية للفصل الدراسي الصيفي26 يوليو 2015األحد
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عيد الفطر المبارك**26 - 30 يوليو 2014السبت - األربعاء
عيد األضحى المبارك**4 - 6 أكتوبر 2014السبت - االثنين

السنة الهجرية الجديدة**25 أكتوبر 2014السبت
اليوم الوطني2 - 3 ديسمبر 2014الثالثاء - األربعاء

السنة الميالدية الجديدة1 يناير 2015الخميس
المولد النبوي الشريف**3 يناير 2015السبت
ذكرى اإلسراء والمعراج**16 مايو 2015السبت

* سيقوم مكتب الشؤون األكاديمية باإلعالن عن األنشطة المحتمل عقدها في هذه المرحلة الحقا
**مالحظة: بعض التواريخ قابلة للتغيير



ZAYED UNIVERSITY ACADEMIC CALENDAR

for 2014-2015
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Sun 10 Aug 2014 New faculty report
Sun 24 Aug 2014 Return  of Academic Administrators
Sun 24 Aug 2014 Returning faculty report
Sun-Thu 24 Aug-28 Aug 2014 New students Orientation Assessments and placement exams 

Faculty Professional Development Week
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Day Date Event

Sun 31 Aug 2014 Start of classes - Start of Add/Drop
Thu 4 Sep 2014 Last day of Add/Drop       
Thu 11 Sep 2014 Last day to suspend registration 
Thu 16 Oct 2014 Last day to withdraw from Course without penalty
Sun-Thu 12-16 Oct 2014 Application to major for spring    
Sun-Thu 14-18 Dec 2014 Application to Inter-College transfer
Sun-Thu 21 Dec 2014-8 Jan 2015 Midyear break*
Sun-Thu 11-22 Jan 2015 Final Exams for fall semester 
Sun 25 Jan 2015 Grades Announced 

Sun-Thu 25-29 Jan 2015
New students Orientation Assessments and placement exams 
Faculty Professional Development Week          
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Day Date Event

Sun 01 Feb 2015 Start of classes - Start of Add/Drop
Thu 05 Feb 2015 Last day to add/drop      
Thu 12 Feb 2015 Last day to suspend registration 
Thu 12 Mar 2015 Last day to withdraw from a course without penalty
Sun-Thu 08-12 Mar 2015 Application to major for fall (2015/16)
Sun-Thu 29 Mar-09 April 2015 Spring Break*                      
Sun 12 April 2015 Classes resume
Sun-Thu 22 Mar-07 May 2015 Application to Inter-college transfer
Sun-Thu 17-28 May 2015 Self –Registration week for Fall (15/16)
Wed-Thu 22-30 April 2015 Start Registration for the summer
Thu 28 May2015 Last day of classes
Sun-Thu 31 May-11 Jun 2015 Final Exams for Spring Semester
Tue 16 Jun 2015 Grades Announced 
Thu 18 Jun 2015 Summer Vacation              
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Day Date Event

Sun 21 Jun 2015 Start of classes
Mon 22 Jun 2015 Last day to add/drop   
Thu 25 Jun  2015 Last day to withdraw from course without Failure

Mon 13 Jul 2015 Last day of classes

Tue-Wed 14-15 Jul  2015 Final Exams
Sun 26 Jul 2015 Grades Announced for summer semester
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Sat-Wed 26-30 Jul 2014 Eid Al Fitr**
Sat-Mon 4-6 Oct 2014 Eid Al Adha**  
Sat 25 Oct  2014 Al Hijra New Year**

Tue-Wed 2-3 Dec 2014 National Day

Thu 1 Jan 2015 New Year’s Day
Sat 3 Jan 2015 Prophet’s Birthday**
Sat 16 May 2015 Al Isra’s Wal Miraaj (Ascension Day)**

www.zu.ac.ae

*The Office of Academic Affairs will advise if there will be any activities to be scheduled during this period.
**kindly note dates are subject to change


