
 
األهلية جامعة اربد    

 
 دائرة القبول والتسجيل 

 
  عيـتقويم الجامـال

 م 2023 /2022ام الدراسي ـللع
 
 

 .م03/09/2022 السبت: 2022/2023بدء العام الجامعي  •

 

  الساااابت : على الفصااااص الصااااافي لم اد سااااواالذان    دوام أعضاااااء  الت السد ا  •

 .م03/09/2022

  السااااابات  :على الفصاااااص الصاااااافي   عضااااااء  الات الساد ا  الاذان د ساااااوا  أدوام   •

01/10/2022 . 

 

 دوام أعضاء  الت السد ا  الجدد : حسب سوا اخ ابسداء عقود م. •
 

 .م2022/ 16/10 االحد:  2022/2023بدء السد ا  للفصص األوص  •

 

 . م25/02/2023 السبت:  2022/2023بدء السد ا  للفصص الثاني  •

 

 . م02/07/2023الحد ا:  2022/2023بدء السد ا  للفصص الصافي  •

 
 

 
 دائرة القبول والتسجيل  مع أطيب تمنيات

 للجميع بالتوفيق 



 

 
 األهلية جامعة اربد 

 دائرة القبول والتسجيل
 م 2022/2023التقومي اجلامعي للعام اجلامعي 

 م  2022/2023 األولالفصل الدراسي                          
 

 مالحظات  اإلجراء/ املناسبة  التاريخ  اليوم
  بدء العام الجامع   03/09/2022 السبت 

 عطلة تقديرا عيد المولد النبوي  08/10/2022 السبت 

ة االنسحاب 09/10/2022 االحد  صيد (  . بدء فتر   واإلضافة ) مع التر

ة االنسحاب واإلضافة ) مع  12/10/2022 االربعاء صيد ( انتهاء فتر   التر

  م 2023/ 2022بدء التدريس للفصل الدراس  األول  16/10/2022 االحد 

ة السحب من المواد ) بدون ترصيد (   29/10/2022 السبت    إسقاط  -بدء فتر

  آخر موعد الستالم ) غتر مكتمل ( من الفصول السابقة  02/11/2022 االربعاء

  بدء التسجيل لمواد  24/12/2022 السبت 
  2023/ 2022الفصل الثان 

 عطلة رسمية عيد الميالد المجيد  25/12/2022 االحد 

 عطلة رسمية عيد راس السنة الميالدية  01/01/2023 االحد 

  آخر موعد لتسليم أسماء الطلبة المحرومير   11/01/2023 االربعاء

ة السحب بدون ترصيد )اإلسقاط (  14/01/2023 ت بسال   انتهاء فتر

ف لطلبة الماجستتر سليم نماذج اخر موعد لت 18/01/2023 االربعاء   تعيير  مشر

  مناقشة رسائل الماجستتر  18/01/2023-14 االربعاء  -السبت  

  2023/ 2022بدء االمتحانات النهائية للفصل االول  21/01/2023 السبت 

  ابن الحسير   30/01/2023 االثنير  
  عيد ميالد جاللة الملك عبدهللا الثان 

  2023/ 2022انتهاء االمتحانات النهائية للفصل االول 01/02/2023 االربعاء

  2023/ 2022آخر موعد لتسليم نتائج الفصل األول  04/02/2023 السبت 
 لدائرة القبول والتسجيل 

 

  قرار مجلس العمداء بمنح الدرجات العلمية والشهادات  06/02/2023 االثنير  

 

 

 

 2023  / 02/ 24  الجمعة وتنتهي مساء يوم   02/2023/ 04   صباح يوم السبتتبدأ العطلة للطلبة  •

 لمدة أسبوع . و 2023/ 02/ 05 االحديوم   التدريسية صباح تبدأ عطلة أعضاء الهيئة  •

 

 



 

 
 األهلية جامعة اربد 

 دائرة القبول والتسجيل
 

 2022/2023التقومي اجلامعي للعام اجلامعي 

 2023/ 2022    الفصل الدراسي الثاين
 مالحظات  اإلجراء/ املناسبة  التاريخ  اليوم

صيد (  18/02/2023 سبت ال  ة االنسحاب واالضافة  )مع التر   بدء فتر

صيد( 22/02/2023 االربعاء ة االنسحاب واإلضافة ) مع التر   انتهاء فتر

   25/02/2023 السبت 
  2023/ 2022بدء التدريس للفصل الدراس  الثان 

ة السحب من المواد )بدون ترصيد( 11/03/2023 السبت    إسقاط   -بدء فتر

  آخر موعد الستالم )غتر مكتمل( من الفصول السابقة  15/03/2023 االربعاء

 -20 االحد -الخميس
23/04/2023 

عطلة   عطلة عيد الفطر السعيد 
 
 
 تقديرا

 االثنير  
 

 عيد العمال  01/05/2023
 

عطلة  
 رسمية  

 السبت 
 

20/05/2023   
  2023/  2022بدء التسجيل لمواد الفصل الصيف 

عطلة   استقالل المملكة االردنية الهاشميةعيد  25/05/2023 الخميس 
 رسمية 

ف لطلبة  سليم نماذج اخر موعد لت 31/05/2023 االربعاء تعيير  مشر
 الماجستتر 

 

  مناقشة رسائل الماجستتر  31/05/2023-27 االربعاء  -السبت 

ة السحب بدون ترصيد )اإلسقاط (  28/05/2023 االحد    انتهاء فتر

  اخر موعد لتسليم اسماء الطلبة المحرومير   28/05/2023 االحد 

   بدء  03/06/2023 السبت 
االمتحانات النهائية لمواد الفصل الثان 

2022/2023 
 

    14/06/2023 االربعاء
ة االمتحانات النهائية للفصل الثان  انتهاء فتر

2022/2023 
 

 17/06/2023 السبت 
  
  2023/ 2023آخر موعد لتسليم نتائج الفصل الثان 

 لدائرة القبول والتسجيل 
 

  العمداء بمنح الدرجات العلمية والشهادات قرار مجلس  19/06/2023 االثنير  

 
 2023/ 07  / 01    سبت الوتنتهي مساء يوم    2023  / 06/   17الموافق    السبتيوم      للطلبة   العطلة تبدأ   •



 

 
 األهلية جامعة اربد 

 دائرة القبول والتسجيل
 2022/2023التقومي اجلامعي للعام اجلامعي 

 

 2023/ 2022الفصل الدراسي الصيفي  

 مالحظات  اإلجراء/ املناسبة  التاريخ  اليوم
    02/07/2023 االحد 

بدء التدريس للفصل الدراس  الصيف 
2022/2023 

 

صيد ( 02/07/2023 االحد  ة السحب واالضافة ) مع التر   بدء فتر

صيد(  04/07/2023 الثالثاء  ة االنسحاب واإلضافة )مع التر   انتهاء فتر

 االحد 
09 /07 /2023  

ة    السحب من المواد )بدون ترصيد(بدء فتر
 إسقاط 

 

 12/07/2023 االربعاء
 أخر موعد الستالم )غتر مكتمل(من الفصول 

 السابقة )لجميع الطلبة المسجلير  (
 

  عيد رأس السنة الهجرية  19/07/2022 االربعاء
 
 عطلة تقديرا

  2023/ 2022بدء التسجيل لمواد الفصل األول  12/08/2023 السبت 

  أخر موعد لتسليم أسماء الطلبة المحرومير    13/08/2023 االحد 

ة السحب من المواد  13/08/2023   االحد    )بدون ترصيد( انتهاء فتر
 اسقاط  

 

ف لطلبة  سليم نماذج اخر موعد لت 16/08/2023 االربعاء تعيير  مشر
 الماجستتر 

 

  مناقشة رسائل الماجستتر  2023/ 08/ 16 -12 االربعاء  - السبت 

   19/08/2023 السبت 
 بدء االمتحانات النهائية لمواد الفصل الصيف 

2022/2023 
 

   23/08/2023 االربعاء
 انتهاء االمتحانات النهائية لمواد الفصل الصيف 

2022/2023 
 

 26/08/2023 السبت  
 

   
آخر موعد لتسليم نتائج الفصل الصيف 

2022/2023 
 

قرار مجلس العمداء بمنح الدرجات العلمية   28/08/2023 االثنير  
 والشهادات 

 
 

 

 

 

  ويبدأ ،    م   2023/ 10/ 13  الجمعة وتنتهي مساء يوم    2023/ 08/ 24  خميس ال م  تبدأ العطلة للطلبة صباح يو  •

 . 2023/ 10/ 14  السبت صباح يوم    2024/ 2023التدريس للفصل األول  


