
www.ustf.ac.aeUSTF  -  Academic Calendar 2022 - 2023

مكتب القبول والتسجيل
Office of Admission & Registration

|  

Academic Calendar for Fall Semester  |   Academic Year 2022 - 2023

Day Date Description

Monday August 22, 2022 Faculty members report for work

Monday-Friday
August 22 To 

September 2 , 2022

Course registration for continuing students 

Application for credit transfer

Admission Exams for new students

Monday August 29, 2022   16:00 Commencement Ceremony for new students

Monday-Friday August 29 To September 2 , 2022
New Students’ Orientation period

Course registration for new students

Friday September 2 , 2022
Last date for Incomplete Examinations 

Last date for changing major

Monday September 5, 2022 Beginning of classes                                                                         

Monday-Friday September 5 To 9, 2022 Add and dropp period

Friday September 9, 2022

Last date for adding and dropping courses   

Last date for dropping courses or suspending registration with 

100% refund

Friday September 16, 2022 Last date for suspension of registration with 50% refund                      

Monday October 3, 2022 Beginning of admission period for Spring Semester 2022-2023

Saturday - Monday October 22 To 31, 2022 Mid-term examinations period                                   

Monday November 14, 2022 Last date for withdrawal         

Monday-Friday November 14 To 25, 2022 Early registration for Spring Semester 2022-2023

Monday - Wednesday November 28 To December 7, 2022 Period for Course and Advisor Evaluation

Thursday December 1, 2022 UAE Martyr’s Day

Friday - Saturday December 2 & 3  , 2022 UAE National Day holiday

Friday December 16, 2022 Last day of classes

Saturday – Monday December 17 To 26 , 2022 Final examinations period

Wednesday December 28, 2022 Announcement of final examinations results

Thursday – Sunday December 29, 2022 To January 8 ,2023 Fall Semester vacation

N.B: 
*    Islamic holidays are tentative and are subject to moon sighting
**  The dates and items in this calendar may be modified according to any future directives by the Ministry of Education
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Day Date Description

Monday January 9, 2023 Faculty members report for work

Monday-Friday January 9 To  13, 2023

Course registration for continuing students

Application for credit transfer

Admission Exams for new students

Monday January 9, 2023 16:00 Commencement Ceremony for new students

Monday-Friday January 9 To 13, 2023
New Students’ Orientation period

Course registration for new students

Friday January 13, 2023
Last date for Incomplete Examinations

Last date for changing major

Monday January 16, 2023 Beginning of classes                                                                      

  Monday-Friday January 16 To  20, 2023 Add and dropp period

Friday January 20, 2023

Last date for adding and dropping courses   

Last date for dropping courses or suspending registration 

with 100% refund        

Friday January 27, 2023 Last date for suspension of registration with 50% refund                              

Monday February 13, 2023 Beginning of admission period for Fall Semester 2023-2024

Saturday - Tuesday March 4 To 14, 2023 Mid-term examinations period                                  

Saturday - Sunday March 25 To  April 2, 2023 Spring Semester vacation

Friday April 14, 2023 Last date for withdrawal         

Tuesday -Wednesday April 11 To 19, 2023

Period for Course and Advisor Evaluation

Period for early registration for Summer Semester 2022-

2023

Thursday – Sunday April  20 To 23, 2023 Eid Al Fitr Al Mubarak 

Friday May 5, 2023 Last day of classes

Saturday - Monday May 6 To15, 2023 Final examinations period

Friday May 19, 2023 Announcement of final examinations results

N.B: 
*     Islamic holidays are tentative and are subject to moon sighting.
**  The dates and items in this calendar may be modified according to any future directives by the Ministry of Education

Academic Calendar forSpring Semester  |   Academic Year 2022 - 2023
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Day Date Description

Monday - Friday May 22 To 26, 2023 Period for course registeration      

Monday May 29, 2023 Beginning of classes       

Monday - Tuesday May 29 & 30 , 2023 Add and dropp courses period   

Tuesday May 30, 2023 Last dates for adding and dropping courses   

Wednesday June 7 , 2023
Graduation Commencement for Summer Semester (1+2) 

2021-2022& Fall and  Spring Semester 2022-2023

Monday - Tuesday June 19 & 20, 2023 Mid-term examinations period                                  

Monday-Friday June 12 To 23, 2023 Period for early registration for Fall Semester 2023-2024

Friday June 23, 2023 Last date for withdrawal

Tuesday - Sunday June 27 To July 2, 2023 Arafat Day, Eid Al-Adha holiday

Monday- Wednesday July 3 To 5  , 2023 Period for Course and Advisor Evaluation

Friday July 7, 2023 Last day of classes

Saturday - Sunday July 8 & 9, 2023 Final examinations period

Wednesday July 12, 2023 Announcement of final examinations results

Friday July 14, 2023 Beginning of Summer vacation 

Monday August 28, 2023 Faculty members report for work    2023-2024

N.B: 
• Islamic holidays are tentative and are subject to moon sighting.
• The dates and items in this calendar may be modified according to any future directives by the Ministry of Education
• Theoretical courses of three credit hours are taught from Monday to Wednesday at a rate of two hours per day.

Day Date Description

Monday July 17 , 2023 Beginning of Training, Internship

Friday August 25, 2023 End of 6 weeks Training, Internship

Friday September 8, 2023 End of 8 weeks Training, Internship

Office of Admissions & Registration         

N.B: 
• Islamic holidays are tentative and are subject to moon sighting.
• The dates and items in this calendar may be modified according to any future directives by the Ministry of Education

Academic Calendar for Summer Semester - 1  Academic Year 2022– 2023                            

Academic Calendar for  Summer Semester-2  Academic Year 2022 - 2023
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التقويم الجامعي للفصل الدرايس الخريفي للعام الجامعي 2023-2022

الحدث التاريخ اليوم

دوام أعضاء هيئة التدريس و مساعدي التدريس  22 أغسطس  2022 االثنني

تسجيل املساقات للطلبة املستمرين

22 أغسطس إىل 2 سبتمرب  2022 تقديم طلبات معادلة املساقاتاالثنني – الجمعة

اختبارات القبول للطلبة الجدد

حفل أستقبال الطلبة الجدد و اولياء أمورهم الساعة 4.00 عرصاً  29 أغسطس  2022 االثنني

اإلرشاد األكادميي للطلبة الجدد
29 أغسطس إىل 2 سبتمرب  2022 االثنني – الجمعة

تسجيل املساقات للطلبة الجدد

اخر موعد الزالة تقدير غري املكتمل
2 سبتمرب  2022 الجمعة

اخر موعد لقبول طلبات تغيري التخصص

بدء الدراسة 5 سبتمرب  2022 االثنني 

فرتة السحب و اإلضافة االثنني – الجمعة 5 إىل 9 سبتمرب  2022

آخر موعد لسحب و إضافة مساقات
9  سبتمرب  2022 آخر موعد لالنسحاب من مساق أو أكرث أو وقف التسجيل دون خسارة الجمعة

الرسوم
آخر موعد لالنسحاب من جميع املساقات أو وقف التسجيل بخسارة  

50% من إجاميل الرسوم 16  سبتمرب  2022 الجمعة

بدء فرتة القبول للطلبة الجدد للفصل الربيعي 2023 - 2022 3 أكتوبر  2022 االثنني

امتحانات املنتصف السبت - االثنني  22  إىل 31  أكتوبر  2022
آخر موعد لالنسحاب من مساق أو أكرث دون رسوب مع خسارة كامل 

رسوم املساق 14 نوفمرب  2022 االثنني 

التسجيل املبكر ملساقات الفصل الربيعي 2023 – 2022 للطلبة 
املستمرين االثنني – الجمعة 14  إىل 25 نوفمرب  2022

تقييم املساقات و اإلرشاد األكادميي 28  نوفمرب إىل 7  ديسمرب   2022 االثنني – الجمعة

عطلة يوم الشهيد 1 ديسمرب   2022 الخميس

عطلة اليوم الوطني لدولة اإلمارات العربية املتحدة الجمعة  - السبت  2  و  3  ديسمرب   2022

آخر يوم للمحارضات 16  ديسمرب   2022 الجمعة  

االمتحانات النهائية السبت - االثنني 17 إىل 26  ديسمرب   2022

إعالن نتائج الفصل الخريفي 28  ديسمرب   2022 األربعاء

عطلة الفصل الخريفي الخميس - األحد 29ديسمرب  2022 إىل 8  يناير 2023 

مالحظه:
قد تطرأ تعديالت عىل هذه التواريخ وفقاً للمناسبات الدينية و رؤية الهالل.  •

قد يتم تعديل التواريخ والعنارص الواردة يف هذا التقويم وفًقا ألي توجيهات مستقبلية من قبل وزارة الرتبية والتعليم.  •
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التقويم الجامعي للفصل الدرايس الربيعي للعام الجامعي 2023-2022

الحدث التاريخ اليوم

دوام أعضاء هيئة التدريس و مساعدي التدريس  9 يناير  2023 االثنني

تسجيل املساقات للطلبة املستمرين

تقديم طلبات معادلة املساقاتاالثنني – الجمعة 9 إىل  13  يناير  2023

اختبارات القبول للطلبة الجدد

9 يناير  2023 حفل أستقبال الطلبة الجدد و اولياء أمورهم الساعة 4.00 عرصاً  االثنني

اإلرشاد األكادميي للطلبة الجدد
االثنني – الجمعة 9 إىل  13  يناير  2023

تسجيل املساقات للطلبة الجدد

اخر موعد الزالة تقدير غري املكتمل
13 يناير  2023 الجمعة

اخر موعد لقبول طلبات تغيري التخصص

بدء الدراسة 16 يناير  2023 االثنني 

فرتة السحب و اإلضافة االثنني – الجمعة     16 إىل 20  يناير  2023

آخر موعد لسحب و إضافة مساقات
20  يناير  2023 آخر موعد لالنسحاب من مساق أو أكرث أو وقف التسجيل دون خسارة الجمعة

الرسوم
آخر موعد لالنسحاب من جميع املساقات أو وقف التسجيل بخسارة  

50% من إجاميل الرسوم 27  يناير  2023 الجمعة

بدء فرتة القبول للطلبة الجدد للفصل الخريفي 2024 - 2023 13  فرباير  2023 االثنني

امتحانات املنتصف السبت - الثالثاء  4 إىل 14 مارس  2023

عطلة الفصل الربيعي 25 مارس إىل 2  ابريل   2023 السبت - األحد

آخر موعد لالنسحاب من مساق أو أكرث دون رسوب مع خسارة كامل 
رسوم املساق 14 ابريل   2023 الجمعة

تقييم املساقات و اإلرشاد األكادميي 
التسجيل املبكر ملساقات الفصل الصيفي 2023 – 2022 للطلبة الثالثاء -األربعاء 11 إىل 19  ابريل   2023

املستمرين

عطلة عيد الفطر املبارك الخميس - األحد 20 إىل 23  ابريل   2023

آخر يوم للمحارضات 5  مايو   2023 الجمعة  

االمتحانات النهائية السبت - االثنني 6 إىل 15  مايو   2023

إعالن نتائج الفصل الربيعي 19  مايو   2023 الجمعة

مالحظه:
قد تطرأ تعديالت عىل هذه التواريخ وفقاً للمناسبات الدينية و رؤية الهالل.  •

قد يتم تعديل التواريخ والعنارص الواردة يف هذا التقويم وفًقا ألي توجيهات مستقبلية من قبل وزارة الرتبية والتعليم.  •
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التقويم الجامعي للفصل الدرايس الصيفي االول للعام الجامعي 2023-2022

الحدث التاريخ اليوم

تسجيل املساقات للطلبة املستمرين االثنني- الجمعة 22 إىل 26  مايو 2023

بدء الدراسة 29 مايو 2023 االثنني

فرتة السحب و اإلضافة 29     و 30 مايو  2023 االثنني  - الثالثاء

آخر موعد لسحب و إضافة مساقات 30 مايو  2023 الثالثاء

حفل التخريج لخريحي الفصل الصيفي االول و الصيفي الثاين للعام 
الدرايس 2022 – 2021 و الفصل الخريفي و الربيعي للعام الدرايس 

2022 – 2023
7  يونيو  2023 األربعاء

امتحانات املنتصف االثنني  - الثالثاء 19 و 20  يونيو 2023

التسجيل املبكر ملساقات الفصل الخريفي 2024 – 2023 للطلبة 
املستمرين االثنني - الجمعة 12 إ ىل 23  يونيو 2023

آخر موعد لالنسحاب من مساق أو أكرث دون رسوب مع خسارة كامل 
رسوم املساق 23  يونيو 2023 الجمعة

عطلة يوم عرفة  و عيد األضحى املبارك 27   يونيو 2 إىل يوليو  2023 الثالثاء - األحد

تقييم املساقات و اإلرشاد األكادميي  االثنني-  ألربعاء 3 إىل 5  يوليو  2023

آخر يوم للمحارضات الجمعة 7 يوليو  2023

االمتحانات النهائية السبت - األحد 8  و   9 يوليو  2023

إعالن نتائج الفصل الصيفي االول األربعاء 12يوليو  2023

بدء اإلجازة الصيفية ألعضاء هيئة التدريس   الجمعة  14 يوليو  2023

دوام أعضاء هيئة التدريس و مساعدي التدريس 2023-2024 28 أغسطس  2023 االثنني

الحدث التاريخ اليوم

بدء التدريب االثنني 17يوليو  2023

نهاية التدريب للتخصصات التي تدريبها 6  أسابيع الجمعة 25أغسطس  2023

نهاية التدريب للتخصصات التي تدريبها 8  أسابيع 8 سبتمرب  2023 الجمعة

مالحظه:
قد تطرأ تعديالت عىل هذه التواريخ وفقاً للمناسبات الدينية و رؤية الهالل.  •

قد يتم تعديل التواريخ والعنارص الواردة يف هذا التقويم وفًقا ألي توجيهات مستقبلية من قبل وزارة الرتبية والتعليم.  •
املساقات النظرية ذات ثالث ساعات معتمده تدرس من يوم االثنني ليوم االربعاء بواقع ساعتني يوميا.  •

مالحظه:
قد تطرأ تعديالت عىل هذه التواريخ وفقاً للمناسبات الدينية و رؤية الهالل.  •

قد يتم تعديل التواريخ والعنارص الواردة يف هذا التقويم وفًقا ألي توجيهات مستقبلية من قبل وزارة الرتبية والتعليم.  •

التقويم الجامعي للفصل الدرايس الصيفي الثاين للعام الجامعي 2023-2022

مكتب القبول والتسجيل
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