
 
األهليةجامعة اربد    

 
 دائرة القبول والتسجيل

 
  عيـتقويم الجامـال

 م0200/ 0201ام الدراسي ـللع
 
 

  م01/00/2021 االربعاء: 2021/2022بدء العام الجامعي. 

 

   االربعااااء: علااال ال ااااف الاااا  ي لااام  در اااواالااا     دوام أعضااااء ة اااار ال ااادر  

 .م01/00/2021

  االثناااا     :علاااال ال اااااف الااااا  ي  عضاااااء ة ااااار ال اااادر   الاااا    در ااااوا أدوام

22/00/2021 . 

 

 .دوام أعضاء ة ار ال در   الجدد : ح ب  وار خ اب داء عقودةم 
 

  م16/10/2021 السبت:  2021/2022بدء ال در   لل اف األوف. 

 

  م06/03/2022 االحد:  2021/2022بدء ال در   لل اف الثاني. 

 

  م02/07/2022 السبت:  2021/2022بدء ال در   لل اف الا  ي. 

 
 

 
 دائرة القبول والتسجيل مع أطيب تمنيات

 للجميع بالتوفيق



 

 
 األهليةجامعة اربد 

 دائرة القبول والتسجيل
 م0201/0200التقومي اجلامعي للعام اجلامعي 

 م 0201/0200 األولالفصل الدراسي                       
 

 مالحظات اإلجراء/ املناسبة التاريخ اليوم
  بدء إلعام إلجامع   01/02/2021 إالربعاء

صيد ( 02/10/2021 سبتإل ة إالنسحاب وإإلضافة ) مع إلتر   بدء فتر

صيد ( 13/10/2021 ربعاءإال ة إالنسحاب وإإلضافة ) مع إلتر   إنتهاء فتر

  م2021/2022بدء إلتدريس للفصل إلدرإس  إألول  11/10/2021 إلسبت

 عطلة تقديرإ عيد إلمولد إلنبوي 11/10/2021 إالثني   

ة إلسحب من إلموإد ) بدون ترصيد (  30/10/2021 إلسبت   ؤسقاط -بدء فتر

  ) غت  مكتمل ( من إلفصول إلسابقة آخر موعد الستالم 03/11/2021 إالربعاء

  بدء  11/12/2021 إلسبت
  2021/2021إلتسجيل لموإد إلفصل إلثان 

 عطلة رسمية عيد إلميالد إلمجيد 22/12/2021 إلسبت

 عطلة رسمية عيد رإس إلسنة إلميالدية 01/01/2022 إلسبت

  آخر موعد لتسليم أسماء إلطلبة إلمحرومي    12/01/2022 إالربعاء

ة إلسحب بدون ترصيد )إإلسقاط  12/01/2022 إلسبت   (إنتهاء فتر

 -إلسبت 
 إالربعاء

12-
12/01/2022 

  مناقشة رسائل إلماجستت  

  2021/2022بدء إالمتحانات إلنهائية للفصل إالول  22/01/2022 إلسبت

  إبن إلحسي    30/01/2022 إالحد
  عيد ميالد جاللة إلملك عبدهللا إلثان 

  2021/2022إالولإنتهاء إالمتحانات إلنهائية للفصل  03/02/2022 إلخميس

 2021/2022آخر موعد لتسليم نتائج إلفصل إألول  02/02/2022 إلسبت
 لدإئرة إلقبول وإلتسجيل

 

  قرإر مجلس إلعمدإء بمنح إلدرجات إلعلمية وإلشهادإت 00/02/2022 إالثني   
 

 

 

 

 

  2022/ 04/03 الجمعة وتنتهي مساء يوم  05/02/2022  صباح يوم السبتتبدأ العطلة للطلبة 

  لمدة أسبوع .و 6/2/2022 االحديوم  التدريسية صباح تبدأ عطلة أعضاء الهيئة 

 

 



 

 
 األهليةجامعة اربد 

 دائرة القبول والتسجيل
 

 0201/0200التقومي اجلامعي للعام اجلامعي 

 0201/0200   الفصل الدراسي الثاين
 مالحظات اإلجراء/ املناسبة التاريخ اليوم

صيد ( 26/02/2022 سبتإل ة إالنسحاب وإالضافة  )مع إلتر   بدء فتر

صيد( 02/03/2022 إالربعاء ة إالنسحاب وإإلضافة ) مع إلتر   إنتهاء فتر

   06/03/2022 إالحد
  2021/2022بدء إلتدريس للفصل إلدرإس  إلثان 

 12/03/2022 إلسبت
ة إلسحب من إلموإد )بدون ترصيد(  -بدء فتر

 ؤسقاط
 

آخر موعد الستالم )غت  مكتمل( من إلفصول  23/03/2022 إالربعاء
 إلسابقة

 

 إالحد
 

 عيد إلعمال 01/05/2022
 

 عطلة رسمية 

 -إالثني   
 إلخميس

  عطلة عيد إلفطر إلسعيد 05/05/2022 -02
 
 عطلة تقديرإ

 عطلة رسمية عيد إستقالل إلمملكة إالردنية إلهاشمية 25/05/2022 إالربعاء

 إلسبت
 

  بدء  2022/ 06/ 04
  2022/  2021إلتسجيل لموإد إلفصل إلصيف 

  إخر موعد لمناقشة رسائل إلماجستت   2022/ 07/6 – 04 إلثالثاء -إلسبت

ة إلسحب بدون ترصيد )إإلسقاط ( 05/06/2022 إالحد   إنتهاء فتر

  إخر موعد لتسليم إسماء إلطلبة إلمحرومي    05/06/2022 إالحد

   بدء إالمتحانات 11/06/2022 إلسبت
إلنهائية لموإد إلفصل إلثان 

2021/2022 
 

   23/06/2022 إلخميس
ة إالمتحانات إلنهائية للفصل إلثان  إنتهاء فتر

2021/2022 
 

 25/06/2022 إلسبت
  
آخر موعد لتسليم نتائج إلفصل إلثان 

 لدإئرة إلقبول وإلتسجيل 2021/2022
 

إلعلمية قرإر مجلس إلعمدإء بمنح إلدرجات  27/06/2022 إالثني   
 وإلشهادإت

 

 
  2022/ 07/ 01 الجمعة وتنتهي مساء يوم  2022/ 06/ 25الموافق  السبتيوم مساء  للطلبة العطلةتبدأ 



 

 
 األهليةجامعة اربد 

 دائرة القبول والتسجيل
 0201/0200التقومي اجلامعي للعام اجلامعي 

 

 0201/0200الفصل الدراسي الصيفي 

 مالحظات املناسبةاإلجراء/  التاريخ اليوم
   02/07/2022 سبتإل

بدء إلتدريس للفصل إلدرإس  إلصيف 
2021/2022 

 

صيد ( 02/07/2022 سبتإل ة إلسحب وإالضافة ) مع إلتر   بدء فتر

صيد( 04/07/2022 إألثني    ة إالنسحاب وإإلضافة )مع إلتر   إنتهاء فتر

 إالحد
10/07/2022  

ة إلسحب من إلموإد )بدون   ترصيد(بدء فتر
 ؤسقاط

 

 - إلجمعة
 ثالثاءإل

  عيد إالضىح إلمبارك 07/2022/ 12 -08
 
 عطلة تقديرإ

 19/07/2022 إلثالثاء
 أخر موعد الستالم )غت  مكتمل(من إلفصول

 إلسابقة )لجميع إلطلبة إلمسجلي   (
 

  عيد رأس إلسنة إلهجرية 30/07/2022 إلسبت
 
 عطلة تقديرإ

  2021/2022لموإد إلفصل إألول  بدء إلتسجيل 13/08/2022 إلسبت

  أخر موعد لتسليم أسماء إلطلبة إلمحرومي    14/08/2022 إالحد

ة إلسحب من إلموإد 14/08/2022  إالحد  )بدون ترصيد( إنتهاء فتر
 إسقاط 

 

 -إلسبت 
 إالربعاء

  مناقشة رسائل إلماجستت   17/08/2022 -13

  بدء إالمتحانات إلنهائية  20/08/2022 إلسبت
 لموإد إلفصل إلصيف 

2021/2022 
 

   24/08/2022    إالربعاء
 إنتهاء إالمتحانات إلنهائية لموإد إلفصل إلصيف 

2021/2022 
 

 27/08/2022 إلسبت 
 

  
آخر موعد لتسليم نتائج إلفصل إلصيف 

2021/2022 
 

قرإر مجلس إلعمدإء بمنح إلدرجات إلعلمية  29/08/2022 إالثني   
 وإلشهادإت

 
 

 

 

 

 ويبدأ،  م 14/10/2022 الجمعةوتنتهي مساء يوم  25/08/2022 خميسالم العطلة للطلبة صباح يو تبدأ 

 .15/10/2022 السبتصباح يوم  2022/2023التدريس للفصل األول 


