Academic Calendar 2021-2022
2022-2021 التقويم الجامعي
FALL SEMESTER 2021 فصل الخريف
Date التاريخ

Day اليوم

Teaching Weeks األسابيع
Event الحدث
التدريسية

Every
Wednesday

English Proficiency Tests اختبارات الكفاءة باللغة االنجليزية

02-09-2021

Thursday

Deadline for admission اخر موعد للقبول

05-09-2021
11-09-2021

SundaySaturday

Registration for new and existing students التسجيل للطلبة الجدد والمستمرين

09-09-2021

Thursday

Orientation Day for new faculty members اليوم التعريفي ألعضاء الهيئة التدريسية الجدد

12-09-2021

Sunday

Week 1

1 األسبوع

Orientation Day for New Students اليوم التعريفي للطلبة الجدد

12-09-2021

Sunday

Week 1

1 األسبوع

Begin of weekdays online classes بداية محاضرات أيام األسبوع عبر االنترنت

17-09-2021

Friday

Week 1

1 األسبوع

Begin of weekend online classes بداية محاضرات نهاية االسبوع عبر االنترنت

12-09-2021
18-09-2021

Sunday Saturday

Week 1

1 األسبوع

Add/Drop period; late registration
فترة السحب واالضافه والتسجيل المتأخر

25-09-2021

Saturday

Week 2

2 األسبوع

Late registration deadline اخر موعد للتسجيل المتاخر

25-09-2021

Saturday

Week 2

2 األسبوع

Deadline to drop courses (no academic penalty but financial penalty applies)
اخر موعد لحذف مساق بدون غرامة أكاديمية وبغرامة مالية

31-10-2021

Sunday

Week 8

8 األسبوع

Admission begins for Spring semester 2021 بداية القبول لفصل الربيع

31-10-2021
06-11-2021

Sunday Saturday

Week 8

8 األسبوع

Midterm exam period فترة امتحانات المنتصف

06-11-2021

Saturday

Week 8

8 األسبوع

Deadline to withdraw from courses (no academic penalty but financial penalty applies)
اخر موعد لالنسحاب من مساق بدون غرامة أكاديمية وبغرامة مالية

05-12-2021
11-12-2021
12-12-2021
25-12-2021
26-12-2021
01-01-2022

Sunday Saturday
Sunday Saturday
Sunday Saturday

Week 13

13 األسبوع

Applications for changing specialization period (Online) فترة تقديم طلبات تغيير التخصص

06-01-2022

Fall semester recess for Students and Faculty members إجازة فصل الخريف للطلبة وألعضاء الهيئة التدريسية
Week 14

14 األسبوع

Early registration week for Spring semester 2022 اسبوع التسجيل المبكر لفصل الربيع

Thursday

Week 15

15 األسبوع

Last day of weekday online classes آخر يوم لمحاضرات أيام األسبوع عبر االنترنت

08-01-2022

Saturday

Week 15

15 األسبوع

Last day of weekend online classes آخر يوم لمحاضرات نهاية األسبوع عبر االنترنت

09-01-2022
18-01-2022

Sunday Tuesday

Week 16

16 األسبوع

Final exam period فترة االمتحانات النهائية

20-01-2022

Thursday

Deadline for faculty members to submit the grades اخر موعد لتسليم الدرجات من قبل أعضاء الهيئة التدريسية

20-01-2022

Thursday

Examination Board Meeting اجتماع لجنة االمتحانات النهائية

20-01-2022

Thursday

Announcement of grades اعالن الدرجات

26-01-2022
27-01-2022

Tuesday Thursday

Incomplete final exam period for Fall 2021 فترة امتحانات غير المكتمل لخريف

Page 1 of 3

Academic Calendar 2021-2022
2022-2021 التقويم الجامعي
SPRING SEMESTER 2022 فصل الربيع
Date التاريخ

Day اليوم

Teaching Weeks األسابيع
Event الحدث
التدريسية

Every
Wednesday

English Proficiency Tests اختبارات الكفاءة باللغة االنجليزية

29-01-2022

Saturday

Deadline for admission آخر موعد للقبول

23-01-2022
29-01-2022

SundaySaturday

Registration for new and existing students التسجيل للطلبة الجدد والمستمرين

27-01-2022

Thursday

Orientation Day for new faculty members اليوم التعريفي ألعضاء الهيئة التدريسية الجدد

30-01-2022

Sunday

Week 1

1 األسبوع

Orientation Day for New Students اليوم التعريفي للطلبة الجدد

30-01-2022

Sunday

Week 1

1 األسبوع

Begin of weekdays classes بداية محاضرات أيام األسبوع

04-02-2022

Friday

Week 1

1 األسبوع

Begin of weekend classes بداية محاضرات نهاية االسبوع

30-01-2022
05-02-2022

SundaySaturday

Week 1

1 األسبوع

Add/Drop period; late registration
فترة السحب واالضافه والتسجيل المتأخر

12/02/2022

Saturday

Week 2

2 األسبوع

Late registration deadline آخر موعد للتسجيل المتأخر

12/02/2022

Saturday

Week 2

2 األسبوع

Deadline to drop courses (no academic penalty but financial penalty applies)
اخر موعد لحذف مساق بدون غرامة أكاديمية وبغرامة مالية

20-03-2022

Sunday

Week 8

8 األسبوع

Admission begins for Fall semester 2022 بداية القبول لفصل الخريف

20-03-2022
26-03-2022

Sunday
Saturday

Week 8

8 األسبوع

Midterm exam period فترة امتحانات المنتصف

26-03-2022

Saturday

Week 8

8 األسبوع

Deadline to withdraw from courses (no academic penalty but financial penalty applies)
اخر موعد لالنسحاب من مساق بدون غرامة أكاديمية وبغرامة مالية

27-03-2022
02-04-2022
01-05-2022
07-05-2022
08-05-2022
14-05-2022

Sunday
Saturday
Sunday
Saturday
Sunday
Saturday

Week 13

13 األسبوع

Applications for changing specialization period فترة تقديم طلبات تغيير التخصص

Week 14

14 األسبوع

Early registration week for summer and Fall 2021 semesters
2022 اسبوع التسجيل المبكر لفصلي الصيفي والخريف

19-05-2022

Thursday

Week 15

15 األسبوع

Last day of weekday classes آخر يوم لمحاضرات أيام األسبوع

21-05-2022

Saturday

Week 15

15 األسبوع

Last day of weekend classes آخر يوم لمحاضرات نهاية األسبوع

22-05-2022
31-05-2022

Sunday Tuesday

Week 16

16 األسبوع

Final exam period فترة االمتحانات النهائية

02-06-2022

Thursday

Deadline for faculty members to submit the grades اخر موعد لتسليم الدرجات من قبل أعضاء الهيئة التدريسية

02-06-2022

Thursday

Examination Board meeting اجتماع لجنة االمتحانات النهائية

02-06-2022

Thursday

Announcement of grades اعالن الدرجات

02-06-2022

Thursday

Summer recess for students اإلجازة الصيفية للطلبة

07-06-2022
09-06-2022

TuesdayThursday

Incomplete final exam period for Spring 2022 فترة امتحانات غير المكتمل لربيع

Spring semester recess for students and faculty members إجازة فصل الربيع للطلبة وألعضاء الهيئة التدريسية
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2022-2021 التقويم الجامعي
SUMMER I SESSION 2022

الفصل الصيفي األول

Date التاريخ

Day اليوم

Teaching Weeks األسابيع
Event الحدث
التدريسية

10-06-2022

Friday

Week 1

1 األسبوع

Weekend classes begin بداية محاضرات نهاية األسبوع

12-06-2022

Sunday

Week 1

1 األسبوع

Weekday classes begin بداية محاضرات أيام األسبوع

10-06-2022
13-06-2022

Friday-Monday Week 1

1 األسبوع

18-06-2022

Saturday

Week 2

2 األسبوع

24-06-2022
27-06-2022

Friday-Monday Week 3

3 األسبوع

Midterm exam period فترة امتحانات المنتصف

29-06-2022

Wednesday

Week 3

3 األسبوع

Deadline to withdraw from courses (no academic penalty but financial penalty applies)
اخر موعد لالنسحاب من مساق بدون غرامة اكاديمية وبغرامة مالية

12-07-2022

Tuesday

Week 6

6 األسبوع

Last day of weekday classes آخر يوم لمحاضرات أيام األسبوع

16-07-2022

Saturday

Week 6

6 األسبوع

Last day of weekend classes آخر يوم لمحاضرات نهاية األسبوع

17-07-2022
19-07-2022

Sunday Tuesday

Week 7

7 األسبوع

Final exam period فترة االمتحانات النهائية

21-07-2022

Thursday

Deadline for faculty members to submit the grades اخر موعد لتسليم الدرجات من قبل أعضاء الهيئة التدريسية

21-07-2022

Thursday

Examination Board meeting اجتماع لجنة االمتحانات النهائية

21-07-2022

Thursday

Announcement of grades إعالن الدرجات

Add/Drop period; late registration for weekday and weekend classes
فترة السحب واالضافه والتسجيل المتأخر لمحاضرات أيام األسبوع و نهاية االسبوع
Deadline to drop courses (no academic penalty but financial penalty applies)
اخر موعد لحذف مساق بدون غرامة اكاديمية وبغرامة مالية

SUMMER II SESSION 2022 الفصل الصيفي الثاني
Teaching Weeks األسابيع
Event الحدث
التدريسية

Date التاريخ

Day اليوم

24-07-2022

Sunday

Week 1

1 األسبوع

Weekday classes begin بداية محاضرات أيام األسبوع

29-07-2022

Friday

Week 1

1 األسبوع

Weekend classes begin بداية محاضرات نهاية األسبوع

24-07-2022
25-07-2022

SundayMonday

Week 1

1 األسبوع

Add/Drop period; late registration for weekday classes
فترة السحب واالضافه والتسجيل المتأخر لمحاضرات أيام األسبوع

29-07-2022
30-07-2022

FridaySaturday

Week 1

1 األسبوع

Add/Drop period; late registration for weekend classes
فترة السحب واالضافه والتسجيل المتأخر لمحاضرات نهاية االسبوع

06-08-2022

Saturday

Week 2

2 األسبوع

Deadline to drop courses (no academic penalty but financial penalty applies)
آخر موعد لحذف مساق بدون غرامة أكاديمية وبغرامة مالية

12-08-2022
14-08-2022

Friday Sunday

Week 3

3 األسبوع

Midterm exam period فترة امتحانات المنتصف

16-08-2022

Tuesday

Week 3

3 األسبوع

Deadline to withdraw from courses (no academic penalty but financial penalty applies)
آخر موعد لالنسحاب من مساق بدون غرامة أكاديمية وبغرامة مالية

30-08-2022

Tuesday

Week 6

6 األسبوع

Last day of weekday classes آخر يوم لمحاضرات أيام األسبوع

03-09-2022

Saturday

Week 6

6 األسبوع

Last day of weekend classes آخر يوم لمحاضرات نهاية األسبوع

04-09-2022
06-09-2022

Sunday Tuesday

Week 7

7 األسبوع

Final exam period فترة االمتحانات النهائية

08-09-2022

Thursday

Deadline for faculty members to submit the grades اخر موعد لتسليم الدرجات من قبل أعضاء الهيئة التدريسية

08-09-2022

Thursday

Examination Board meeting اجتماع لجنة االمتحانات النهائية

08-09-2022

Thursday

Announcement of grades إعالن الدرجات

Dates of official holidays will be announced by the UAE Government
* Fall 2022 will begin on Sunday September 11st

سيتم اإلعالن عن مواعيد العطل الرسمية من قبل حكومة دولة اإلمارات العربية المتحدة
 سبتمبر11  يوم األحد الموافق2022 سيبدأ فصل الخريف
.سيتم تعويض المحاضرات التي تصادف في أيام اإلجازات الرسمية يومي األربعاء والخميس
.و سيعلن الجدول عن طريق األقسام

Classes missed due to an official Holidays will be compensated on Wednesday & Thursday.

Schedules will be announced by the concerned Head of Departments.
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