جامعة حمد بن خليفة

التقويم األكاديمي للعام الدراسي 2023/2022

التاريخ

اإلجراء

األربعاء  20يوليو 2022

آخر موعد لتعيين مشرفين أكاديميين للطلبة الجدد

األحد  24يوليو 2022

بدء تسجيل الطلبة الجدد لفصل الخريف الدراسي 2022

األحد  24يوليو 2022

بداية األسبوع التوجيهي للطلبة الجدد

اإلثنين  25يوليو 2022

اللقاء التعريفي للطلبة الجدد بالحرم الجامعي (إلزامي)

اإلثنين  25يوليو 2022

إطالق الموقع اإللكتروني لتعريف الطالب الجدد

األحد  31يوليو 2022

بداية فصل الخريف الدراسي

األحد  31يوليو 2022

بدء فترة السماح بإضافة  /حذف مقررات دراسية

الخميس  4أغسطس 2022

آخر موعد لتقديم “طلبات تحويل ساعات معتمدة” إلى مكتب التسجيل عن فصل الخريف

الخميس  4أغسطس 2022

آخر موعد الستالم طلبات التدقيق للطالب من خارج جامعة حمد بن خليفة لفصل
الخريف 2022

األربعاء  10أغسطس 2022

آخر موعد لإلعالن عن االلتزام المالي

الخميس  11أغسطس 2022

آخر موعد إلضافة مقرر دراسي اعتيادي عبر اإلنترنت

الخميس  11أغسطس 2022

آخر موعد لحذف مقرر دراسي دون تحمل غرامة مالية

الخميس  11أغسطس 2022

آخر موعد لحذف مقرر دراسي دون ظهوره في سجل الدرجات

الخميس  18أغسطس 2022
الخميس  18أغسطس 2022
الخميس  18أغسطس 2022
األحد  21أغسطس 2022
الخميس  25أغسطس 2022

آخر يوم لتحديث الدرجات المؤجلة قبل تطبيق مبدأ (الرسوب) على درجات
فصل الربيع المتأخرة
آخر موعد للتقديم على إذن بالغياب لفصل الخريف الدراسي 2022
آخر يوم إلضافة مقرر دراسي اعتيادي بمكتب التسجيل بعد موافقة المحاضر ومنسق
البرنامج وعميد الكلية
إلغاء الموافقة على قبول طلبة جدد غير مسجلين
آخر موعد لحذف أو االنسحاب من مقررات دراسية مع تطبيق غرامة مالية قدرها %25
من قيمة الرسوم الدراسية

الخميس  25أغسطس 2022

إصدار اإلحصاء الجامعي

األحد  28أغسطس 2022

إتاحة طلب التخرج لفصل الخريف عبر الموقع اإللكتروني

الخميس  8سبتمبر 2022

آخر موعد لحذف أو االنسحاب من مقررات دراسية مع تطبيق غرامة مالية قدرها %50
من قيمة الرسوم الدراسية

الثالثاء  20سبتمبر 2022

عقد جلسات تعريفية مفتوحة لطلبة فصل الخريف

الخميس  22سبتمبر 2022

آخر موعد لحذف مقرر دراسي بدرجة (انسحاب–)W

األحد  25سبتمبر 2022

عطلة فصل الخريف الدراسي – توقف المحاضرات

األحد  2أكتوبر 2022

استئناف محاضرات فصل الخريف

األحد  2أكتوبر 2022

فتح باب التقديم للجمهور عبر اإلنترنت

الخميس  13أكتوبر 2022

آخر موعد لحذف أو االنسحاب من المقررات الدراسية مع تطبيق غرامة قدرها %75
من قيمة الرسوم الدراسية

الجمعة  14أكتوبر 2022

بدء تطبيق غرامة مالية قدرها  %100من قيمة الرسوم على المقررات الدراسية المحذوفة

األحد  16أكتوبر 2022

آخر موعد إلتمام طلب التخرج لخريجي فصل الخريف

جامعة حمد بن خليفة

التقويم األكاديمي للعام الدراسي 2023/2022

التاريخ

اإلجراء

األحد  23أكتوبر 2022

إتاحة تقييم المقررات الدراسية لفصل الربيع عبر اإلنترنت

اإلثنين  24أكتوبر 2022

قيد الحجوزات المالية على سجالت الطالب لتسديد المبالغ المستحقة (خريف )2022

األحد  30أكتوبر 2022

التقديم المبكر لألطروحة على موقع بروكويست لمراجعة التنسيق (فصل الخريف)

األحد  30أكتوبر 2022

آخر موعد للكلية لفحص واعتماد قائمة الخريجين لفصل الخريف

األحد  30أكتوبر 2022

التسجيل المبكر لفصل الربيع الدراسي 2023

األحد  6نوفمبر 2022

آخر موعد إلتمام تحميل األطروحة على موقع بروكويست وتقديم مؤشر التشابه
لخريجي فصل الخريف

األربعاء  9نوفمبر 2022

آخر موعد لتقديم نماذج “تغيير التخصص” لمكتب التسجيل

الخميس  10نوفمبر 2022

آخر موعد إلتمام تقييم المقررات الدراسية لفصل الخريف

الخميس  10نوفمبر 2022

آخر يوم محاضرات

األحد  13نوفمبر 2022

أسبوع االختبارات النهائية

األحد  13نوفمبر 2022

آخر موعد لتقديم نموذج إخالء الطرف من الجامعة لخريجي فصل الخريف

الخميس  17نوفمبر 2022

آخر موعد لتحويل الدرجات غير المكتملة ( )Iإلى درجات رسوب (درجات مقررات فصل
الربيع )2022

اإلثنين  21نوفمبر 2022

تقديم هيئة التدريس للدرجة النهائية

الخميس  24نوفمبر 2022

الدرجات النهائية متاحة عبر الموقع اإللكتروني

األحد  18ديسمبر 2022

اليوم الوطني للدولة

األربعاء  28ديسمبر 2022

آخر موعد لتعيين مشرفين أكاديمين للطلبة الجدد

الخميس  5يناير 2023

إتاحة شهادات وإفادات التخرج لفصل الخريف

األحد  8يناير 2023

بدء محاضرات فصل الربيع الدراسي

األحد  8يناير 2023

بدء فترة إضافة  /حذف مقررات دراسية

الخميس  12يناير 2023

آخر موعد لتقديم “طلبات تحويل ساعات معتمدة” عبر مكتب التسجيل عن فصل الربيع

الخميس  12يناير 2023

آخر موعد الستالم طلبات التدقيق للطالب من خارج جامعة حمد بن خليفة
لفصل الخريف 2023

الخميس  19يناير 2023

آخر موعد لحذف مقررات دراسية دون ظهورها في سجل الدرجات

الخميس  19يناير 2023

آخر موعد إلضافة مقرر دراسي اعتيادي عبر اإلنترنت

الخميس  19يناير 2023

آخر موعد لحذف مقررات دراسية دون عقوبة مالية

الخميس  26يناير 2023
الخميس  26يناير 2023
الخميس  26يناير 2023

آخر يوم لتحديث الدرجات المؤجلة قبل تطبيق مبدأ (الرسوب) على درجات
فصل الخريف المتأخرة
آخر موعد للتقديم على إذن بالغياب لفصل الربيع الدراسي 2023
آخر يوم إلضافة مقرر دراسي اعتيادي بمكتب التسجيل بعد موافقة المحاضر ومنسق
البرنامج وعميد الكلية

األربعاء  1فبراير 2023

آخر موعد للتقديم لاللتحاق للطلبة من خارج قطر

الخميس  2فبراير 2023

آخر موعد لحذف أو االنسحاب من مقررات دراسية مع تطبيق غرامة مالية قدرها %25
من قيمة الرسوم الدراسية

جامعة حمد بن خليفة

التقويم األكاديمي للعام الدراسي 2023/2022

التاريخ

اإلجراء

األحد  5فبراير 2023

إتاحة طلب التقديم على التخرج عبر اإلنترنت لفصل الربيع الدراسي

الثالثاء  14فبراير 2023

اليوم الرياضي للدولة – عطلة رسمية

األربعاء  15فبراير 2023

عقد جلسات تعريفية لطلبة فصل الربيع الدراسي

الخميس  16فبراير 2023

آخر موعد لحذف أو االنسحاب من المقررات الدراسية مع تطبيق غرامة مالية قدرها %50
من قيمة الرسوم الدراسية

األحد  19فبراير 2023

آخر موعد إلتمام طلب التخرج لخريجي فصل الربيع الدراسي

الخميس  2مارس 2023

آخر موعد لحذف مقرر دراسي بدرجة (انسحاب)

األحد  5مارس 2023

عطلة فصل الربيع – توقف المحاضرات

األحد  12مارس 2023

استئناف الدراسة

األربعاء  15مارس 2023
األربعاء  22مارس 2023
الخميس  23مارس 2023

آخر موعد لتقديم طلبات االلتحاق للطلبة القطريين والمقيمين الراغبين في الحصول على
المنح الدراسية (في حال توافرها)
بداية شهر رمضان المبارك (قابل للتغيير)
آخر موعد لحذف أو االنسحاب من المقررات الدراسية مع تطبيق غرامة مالية قدرها %75
من قيمة الرسوم الدراسية

الجمعة  24مارس 2023

بدء تطبيق غرامة مالية قدرها  %100من قيمة الرسوم على المقررات الدراسية المحذوفة

األحد  2أبريل 2023

تقييم مباشر للمقررات الدراسية لفصل الربيع الدراسي

األحد  2أبريل 2023

التقديم المبكر ألطروحة التخرج على موقع بروكويست لمراجعة التنسيق (فصل الربيع)

األحد  9أبريل 2023

قيد الحجوزات المالية على سجالت الطالب لتسديد المبالغ المستحقة (فصل الربيع )2023

األحد  9أبريل 2023

آخر موعد للكلية لفحص واعتماد قائمة الخريجين لفصل الربيع الدراسي

األحد  16أبريل 2023
األحد  16أبريل 2023
األربعاء  19أبريل 2023

آخر موعد لتحميل األطروحة على موقع بروكويست وتقديم مؤشر التشابه
لخريجي فصل الربيع
بدء التسجيل لفصل الخريف الدراسي 2023
آخر موعد لتقديم "نموذج تغيير التخصص" لمكتب التسجيل (للعمل به في الفصل
الدراسي التالي)

الخميس  20أبريل 2023

آخر موعد إلتمام تقييم مقررات فصل الربيع

الخميس  20أبريل 2023

آخر يوم محاضرات

السبت  22أبريل 2023

عيد الفطر المبارك

األحد  30أبريل 2023

أسبوع االختبارات النهائية
ّ
آخر موعد للتقدم بطلبات االلتحاق للطلبة القطريين والمقيمين في قطر

الخميس  4مايو 2023

آخر موعد لتحويل الدرجات غير المكتملة ( )Iإلى درجات رسوب

السبت  6مايو 2023

تقديم هيئة التدريس للدرجة النهائية

األحد  7مايو 2023

آخر موعد لتقديم نموذج إخالء الطرف من الجامعة لخريجي فصل الربيع

الخميس  11مايو 2023

الدرجات النهائية متاحة عبر الموقع اإللكتروني

اإلثنين  1مايو 2023

جامعة حمد بن خليفة

التقويم األكاديمي للعام الدراسي 2023/2022

التاريخ

اإلجراء

الخميس  11مايو 2023

آخر موعد الستالم نتائج االختبارات (التأهل والترشيح)

اإلثنين  15مايو 2023

حفل تخرج جامعة حمد بن خليفة (قابل للتعديل)

الخميس  1يونيو 2023

إتاحة شهادات وإفادات التخرج لفصل الربيع

الخميس  29يونيو 2023
ً
يؤكد الحقا

عيد األضحى المبارك
حفل تخرج مؤسسة قطر

