
  2021/2022التقويم األكاديمي لجامعة قطر للعام الجامعي 
 

 

  2021أغسطس  5  الخميس  واإلداريين نهاية العطلة الصيفية ألعضاء هيئة التدريس

  2021أغسطس  8  األحد  )2021(خريف  واإلداريين بداية الفصل الدراسي ألعضاء هيئة التدريس

  2021أغسطس  15  األحد  )2021بداية الدراسة (خريف 

 2021أغسطس  19  الخميس  )2021نهاية فترة الحذف واإلضافة (خريف 

 2021 أكتوبر 7 الخميس  )2021آخر موعد لالنسحاب من مقرر دراسي (خريف 

  2021 أكتوبر 21  الخميس  )2021آخر موعد لالنسحاب من الفصل الدراسي (خريف 

  2021 أكتوبر 31   األحد  )2022بداية التسجيل المبكر (شتاء و ربيع 

  2021 نوفمبر 25  الخميس  )2021آخر يوم في الدراسة (خريف 

  2021نوفمبر  28  األحد  )2021بداية االمتحانات النهائية (خريف 

 2021ديسمبر  9 الخميس )2021نهاية االمتحانات النهائية (خريف 

  2021ديسمبر  12  األحد  )2022بداية الدراسة (شتاء 

  2021ديسمبر  14  الثالثاء  )2022نهاية فترة الحذف واإلضافة (شتاء 

  2021ديسمبر  19  األحد  بداية عطلة منتصف العام الجامعي

  2021ديسمبر  30  الخميس  نهاية عطلة منتصف العام الجامعي

 2022 يناير 2 األحد )2022بداية الفصل الدراسي ألعضاء هيئة التدريس (ربيع 

 2022 يناير 5 األربعاء )2022بداية االمتحانات النهائية (شتاء 

 2022 يناير 6 الخميس )2022نهاية االمتحانات النهائية (شتاء وآخر يوم في الدراسة 

  2022 يناير 9  األحد  )2022بداية الدراسة (ربيع 

 2022 يناير 13 الخميس  )2022نهاية فترة الحذف واالضافة (ربيع 

 2022فبراير  8 الثالثاء اليوم الرياضيإجازة 

  2022 مارس 3  الخميس  )2022آخر يوم لالنسحاب من مقرر دراسي (ربيع 

  2022 مارس 13  األحد  2022بداية إجازة منتصف فصل ربيع 

  2022 مارس 17  الخميس  2022نهاية إجازة منتصف فصل ربيع 

  2022 مارس 24  الخميس  ) 2022آخر يوم لالنسحاب من الفصل الدراسي (ربيع 

  2022بريل إ 3  األحد  )2022بداية التسجيل المبكر (صيف وخريف 

  2022بريل إ 28  الخميس  )2022آخر يوم في الدراسة (ربيع 

 2022 مايو 1  األحد  بداية إجازة عيد الفطر

 2022 مايو 5  الخميس  نهاية إجازة عيد الفطر

  2022 مايو 8 األحد  )2022بداية االمتحانات النهائية (ربيع 

 2022 مايو 19  الخميس  )2022نهاية االمتحانات النهائية (ربيع 

  2022 مايو 29 األحد )2022 صيف(بداية الدراسة 

  2022 مايو 29  األحد  بداية اإلجازة الصيفية ألعضاء هيئة التدريس

  2022 مايو 31  الثالثاء  )2022 صيف(نهاية فترة الحذف واإلضافة 



  2021/2022التقويم األكاديمي لجامعة قطر للعام الجامعي 
 

  2022 يونيو 5  األحد  لإلداريينبداية اإلجازة الصيفية 

  2022 يونيو 9  الخميس  )2022 صيف( ومن الفصل الدراسي آخر يوم لالنسحاب من مقرر دراسي

  2022 يونيو 29  األربعاء  ** )2022 صيف(بداية االمتحانات النهائية 

  2022 يونيو 30  الخميس ** )2022 صيف( آخر يوم في الدراسة و نهاية االمتحانات النهائية

  2022يوليو  10  األحد  بداية إجازة عيد األضحى

 2022يوليو  14  الخميس  نهاية إجازة عيد األضحى

  2022 أغسطس 11  الخميس  **إلداريين وا ألعضاء هيئة التدريس نهاية العطلة الصيفية

  2022 أغسطس 14  األحد  ** )2022إلداريين (خريف عضاء هيئة التدريس وابداية الفصل الدراسي أل

  2022 أغسطس 21  األحد  ** )2022بداية الدراسة (خريف 

  2022 أغسطس 25  الخميس  ** )2022نهاية فترة الحذف واإلضافة (خريف 

 
 ** موعد معدل.


