التقــويــم الجـامعــي األكــاديمـــي 2022 - 2021
األسبوع
التعريفي

األحد

اليوم

األحد

 08أغسطس 2021

 15أغسطس 2021

األحد  -الخميس

الفصل الدراسي األول -
خريف 2021

األحد

التاريخ

اليوم

الخميس

الخميس
الثالثاء

 15-19أغسطس 2021

التاريخ

 22أغسطس 2021

 26أغسطس 2021

 02سبتمبر 2021
 12أكتوبر 2021

األربعاء

 13أكتوبر 2021

الثالثاء

 07ديسمبر 2021

الثالثاء

السبت  -السبت
الخميس

الثالثاء

عطلة منتصف
العام الدراسي

اليوم

األحد  -الخميس
األحد  -الخميس

اليوم

الفصل الدراسي الثاني -
ربيع 2022

االثنين
االثنين

االثنين  -الجمعة
االثنين

 26أكتوبر 2021

دوام أعضاء هيئة التدريس الجدد

دوام المسؤولين اإلداريين وأعضاء هيئة التدريس

استقبال الطلبة الجدد وتسجيلهم – األنشطة التعريفية واإلرشاد األكاديمي واختبارات قياس القدرات -التطوير
المهني ألعضاء هيئة التدريس /قرارات في شأن التظلمات األكاديمية

البيان

بدء الدراسة

آخر موعد لسحب وإضافة المساقات الدراسية

آخر موعد لالنسحاب من مساق أو أكثر بدون رسوب -الفترة الدراسية األولى ()Term A

انتهاء الفترة الدراسية األولى ()Term A

بدء الفترة الدراسية الثانية ()Term B

آخر موعد لالنسحاب من مساق أو أكثر بدون رسوب -الفترة الدراسية الثانية ()Term B
آخر يوم للمحاضرات

 18-11ديسمبر 2021

االمتحانات النهائية للفصل الدراسي األول

 28ديسمبر 2021

آخر موعد الستالم التظلمات األكاديمية

 23ديسمبر 2021

التاريخ

19ديسمبر - 2021
 06يناير 2022

 19ديسمبر - 2021
 30ديسمبر 2021

التاريخ

 03يناير 2022
 03يناير 2022

البيان

اإلعالن عن الدرجات

البيان

إجازة منتصف العام الدراسي للطلبة
إجازة منتصف العام الدراسي ألعضاء الهيئة التدريسية

البيان

دوام أعضاء هيئة التدريس

دوام المسؤولين اإلداريين وأعضاء هيئة التدريس

 07 – 03يناير 2022

استقبال الطلبة الجدد وتسجيلهم -األنشطة التعريفية واإلرشاد األكاديمي واختبارات قياس القدرات -التطوير
المهني ألعضاء هيئة التدريس /قرارات في شأن التظلمات األكاديمية
آخر موعد للسحب واإلضافة

الجمعة

 10يناير 2022
 14يناير 2022

بدء المحاضرات

الجمعة

 21يناير 2022

آخر موعد لالنسحاب من مساق أو أكثر بدون رسوب -الفترة الدراسية األولى ()Term A

 01مارس 2022

انتهاء الفترة الدراسية األولى ()Term A

 16مارس 2022

آخر موعد لالنسحاب من مساق أو أكثر بدون رسوب -الفترة الدراسية الثانية ()Term B

الثالثاء

األربعاء

األربعاء

 02مارس 2022

2022

عطلة الربيع

اليوم
االثنين  -الجمعة

التاريخ
 28مارس  08 -أبريل 2022

تكملة الفصل الدراسي
الثاني 2022

اليوم
االثنين

 11أبريل 2022

األربعاء
االثنين

 23مايو 2022

األربعاء

 25مايو 2022

الخميس  -الجمعة  20 – 12مايو 2022

األربعاء

اليوم

الفصل الدراسي
الصيفي 2022

االثنين

الثالثاء

البيان
بدء عطلة الربيع للطلبة وأعضاء هيئة التدريس

التاريخ
 11مايو 2022

االثنين

بدء الفترة الدراسية الثانية ()Term B

 23مايو 2022

 01يونيو 2022

التاريخ

 06يونيو 2022

 07يونيو 2022

البيان
بدء المحاضرات بعد عطلة الربيع
آخر موعد للمحاضرات *

امتحانات نهاية الفصل الدراسي

بداية اإلجازة الصيفية للطلبة
اإلعالن عن النتائج

آخر موعد الستالم التظلمات األكاديمية

بدء اإلجازة الصيفية ألعضاء هيئة التدريس

بدء المحاضرات للفصل الدراسي الصيفي

آخر موعد للسحب واإلضافة

الجمعة

 10يونيو 2022

االثنين  -الثالثاء

 12 - 11يوليو 2022

امتحانات نهاية الفصل الدراسي الصيفي

الثالثاء

 19يوليو 2022

آخر موعد الستالم التظلمات األكاديمية

الجمعة

الجمعة

 08يوليو 2022
 15يوليو 2022

البيان

آخر موعد لالنسحاب من مساق أو أكثر بدون رسوب
آخر موعد للمحاضرات*

اإلعالن عن النتائج

*يستمر الفصل الصيفي لمدة  5أسابيع
*يجب تسليم ملف المساق خالل أسبوعين من انتهاء الفصل/الفترة الدراسية.
مواعيد اإلجازات

االثنين  19يوليو 2021
• يوم عرفة
• عيد األضحى الثالثاء  20يوليو-
الخميس  22يوليو 2021

• رأس السنة الهجرية الثالثاء  10أغسطس 2021
االثنين  18أكتوبر 2021
• المولد النبوي
األربعاء  1ديسمبر 2021
• يوم الشهيد

جميع مواعيد اإلجازات الوطنية والدينية خاضعة للتغيير
إكسبو  ،2020سيستمر من /1أكتوبر 2021/وحتى /31مارس2022/

• اليوم الوطني الخميس  2ديسمبر – الجمعة  3ديسمبر 2021
األحد  01مايو  -الثالثاء  03مايو 2022
• عيد الفطر

www.zu.ac.ae

