
    2022  - 2021التقويم األكاديمي  

 

 2021خريف 

 Arrival of academic staff وصول أعضاء هيئة التدريس إلى قطر 158/2021/

 Arrival of international Students وصول جميع الطالب الدوليين إلى قطر   8/2021/ 22 - 8/2021/ 19

 Orientation and registration week وتسجيل املقرراتأسبوع التوجيه   8/2021/ 26 – 8/2021/ 24

 Start of classes بداية الدروس 2021/ 08/ 29

 Add /drop deadline آخر موعد للحذف واإلضافة 9/9/2021

70 /10 /1202  آخر موعد لالنسحاب من مقرر  
Course withdrawal without notation 

deadline 

11 /11 /1202  
لتقديم رسالة املاجستير/ البحث آخر موعد 

 2021لطالب املسجلين في خريف التتويجي ل

Dissertation / capstone submission 

deadline for students enrolled in Fall 

2021 

14 /11 /2021  – 18/11/2021  Academic Advising Week  أسبوع اإلرشاد األكاديمي  

14 /11 /2021  – 18/11/2021   Spring 2021 registration 2021أسبوع تسجيل املقررات لفصل الربيع  

14 /11 /2021  – 25/11/2021 

تقييم الدفاع الشفهي عن رسالة املاجستير/  

لطالب البحث التتويجي من قبل اللجان ل

  2021املسجلين بالرسالة في خريف 

Dissertation / capstone via voce 

examinations for students enrolled in 

Fall 2021 

21 /11 /2021  – 25/11/2021  Fall Courses 2021 Evaluation 2021أسبوع تقييم مقررات خريف  

2/12/2021  End of classes   نهاية الدروس 

5/12/2021 – 9/12/2021 
أسبوع امتحانات الفصل الدراس ي خريف 

2021 
Fall 2021 final exams 

5/12/2021–  16 /12/2021  Grading week & Assessment week  إدخال الدرجات 

16 /12 /2021 

تقديم نتائج لجان تقييم مناقشة رسالة  

بالطالب املاجستير/ البحث التتويجي الخاص 

 إلى مكتب التسجيل  2021خريف املسجلين في 

Dissertation assessment result 

submission for students enrolled in Fall 

2021 

16 /12 /2021  End of Fall 2021 semester 2021نهاية الفصل الدراس ي خريف  

18 /12 /2021  Qatar National Day اليوم الوطني لدولة قطر  

19 /12 /2021  – 8 /1/2022  Winter break عطلة دراسية  

  2022ربيع  

9/1/2022  Start of classes بداية الدروس 

9/1/2022  – 13/1/2022  Re-sit week أسبوع إعادة التقييم   

20 /1/2022  Add /drop deadline آخر موعد للحذف واإلضافة 

/2 /2022  Qatar Sport's Day اليوم الرياض ي للدولة 08

17 /2/2022  آخر موعد لالنسحاب من مقرر  
Course withdrawal without notation 

deadline 



27 /02 /2022  – 03/03/2022  Mid- Term Break عطلة منتصف الفصل الدراس ي 

24 /03 /2022  
آخر موعد لتقديم رسالة املاجستير/ البحث 

 2022للطالب املسجلين في ربيع التتويجي 

Dissertation / capstone submission 

deadline for students enrolled in Spring 

2022 

27 /03 /2022– 31/3/2022  Academic Advising Week أسبوع اإلرشاد األكاديمي  

27 /03 /2022– 31/3/2022  Fall 2022 early registration 2022خريف  -أسبوع التسجيل املبكر  

27 /03 /2022–31/03 /2022  
 -تصحيح رسالة املاجستير/ البحث التتويحي 

 2022للطالب املسجلين في ربيع 

Dissertation / capstone review deadline 

for students enrolled in Spring 2022 

27 /03 /2022– 07/4/2022 

تقييم الدفاع الشفهي عن رسالة املاجستير/  

للطالب البحث التتويجي من قبل اللجان 

 2022املسجلين في ربيع 

Dissertation / capstone via voce 

examinations for students enrolled in 

Spring 2022 

 Start of Ramadan 1443 1443بداية شهر رمضان  2/4/2022

10 /4/2022  2022تعيين مشرف الرسالة دفعة خريف  
Dissertation supervisor assignment - 

Class of 2022 

10 /04 /2022  – 14/04/2022  Spring  Courses 2022 Evaluation 2022أسبوع تقييم مقررات ربيع  

21 /4/2022  End of classes نهاية الدروس  

24 /4/2022–  28 /4 /2022  Examination week Spring 2021 2022أسبوع امتحانات الفصل الدراس ي ربيع  

28 /4/2022  

تقديم نتائج لجان تقييم مناقشة رسالة  

بالطالب املاجستير/ البحث التتويجي الخاص 

 إلى مكتب التسجيل  2022املسجلين في ربيع 

Dissertation assessment result 

submission for students enrolled in 

Spring 2022 

30 /4/2022  End of Ramadan 1443نهاية شهر رمضان  

1/5/2022–5/5 /2022  Eid Al-Fitr 1443 1443عيد الفطر  

08 /05 /2022– 12/05 /2022   Grading Week   إدخال الدرجات 

15 /5/2022 – 19 /5/2022   Assessment Week  أسبوع إعادة التقييم 

19 /5/2022  End of semester 2022نهاية الفصل الدراس ي ربيع  

22 /5/2022   Summer break بداية العطلة الدراسية الصيفية  

 2022صيف 

29 /5/2022  

 
  start of summer 2022 بداية فصل الصيف 

14 /7/2022   End of summer semester فصل الصيف   دوام  نهاية 

17 /7/2022–  21 /7 /2022  Exams and assessment week 2022أسبوع امتحانات وتقييم فصل الصيف  

22 /7/2022  

 
  End of summer semester نهاية فصل الصيف  

 


