
                    التقويم الجامعي             الجامعة األردنية 
   4102/4102 االولللفصل        كلية الدراسات العليا 

       
 اإلجراء اليوم التاريخ

 4102/4102بدء العام الجامعي  االحد 7/9/4102

 أسبوع السحب واإلضافة الخميس -االحد  00/9/4102 – 7

 كلية الدراسات العليالالمنح الدراسية  لوصول طلباتآخر يوم  سالخمي 00/9/4102

 ل االولبدء التدريس في الفص االحد 02/9/4102

42/9/4102 الدراسات العلياكلية لطلبات التحويل من مسار الشامل إلى مسار الرسالة  لوصولآخر موعد  الخميس   

42/9/4102 )للطلبة المستجدين فقط( 4102/4102 للفصل الدراسي األوالتأجيل  موعدآخر  الخميس   

 عطلة عيد األضحى المبارك )تقديراً( الثالثاء -الجمعة  7/01/4102 – 3

 الدكتوراه )الورقة األولى( امتحان الكفاءة المعرفية لطلبةموعد انعقاد  االثنين 01/01/4102

 توراه )الورقة الثانية(امتحان الكفاءة المعرفية لطلبة الدكموعد انعقاد  االثنين 41/01/4102

 رأس السنة الهجرية )تقديراً( الخميس 43/01/4102

42/01/4102  آخر موعد لتسليم نتائج امتحان الكفاءة المعرفية لطلبة الدكتوراه لكلية الدراسات العليا االثنين 

 الفصل منتصفالفترة التي يتم خاللها إجراء امتحان  الثالثاء -الثالثاء  02/00/4102 – 42/01

 (مسار الشاملاالمتحان الشامل لطلبة الماجستير )موعد انعقاد  االثنين 02/00/4102

 4102/4102الفصل الثاني  برنامجبدء التسجيل على  االثنين 07/00/4102

41/00/4102 الدراسات العليا كليةلآخر موعد لتسليم نماذج تشكيل لجنة المناقشة وتحديد الموعد  الخميس   

42/00/4102  آخر موعد لتسليم نتائج االمتحان الشامل ومنح الدرجات العلمية لطلبة الماجستير االثنين 

 انتهاء فترة االنسحاب من دراسة مادة أو أكثر من مواد الفصل الثالثاء 43/04/4102

 آخر موعد لالنسحاب من الفصل أو االنسحاب النهائي من البرنامج الثالثاء 43/04/4102

 آخر موعد لمناقشة الرسائل الجامعية الثالثاء 41/04/4102

 آخر يوم للتدريس في الفصل االربعاء 42/04/4102

42/04/4102 كلية الدراسات العليالآخر موعد لوصول التنسيب بتعيين المشرف وإقرار خطط الرسائل )ماجستير ودكتوراه(  االربعاء   

 عيد الميالد المجيد الخميس 42/04/4102

 4102/4102امتحانات الفصل االول  الخميس -الثالثاء  2/0/4102 – 31/04/4102

10/04/4102 كلية الدراسات العليالآخر موعد لوصول نتائج مناقشة الرسائل الجامعية  االربعاء   

 رأس السنة الميالدية الخميس 0/0/4102

 ذكرى المولد النبوي الشريف )تقديراً(. الجمعة 4/0/4102

 كلية الدراسات العليالآخر موعد لتقديم تنسيب مجالس الكليات بمنح الدرجات العلمية والشهادات  الخميس 7/0/4102

 إجازة ما بين الفصلين للطلبة الخميس -االحد  44/0/4102 – 00

 وحدة القبول والتسجيللآخر موعد لتقديم نتائج االمتحانات  االثنين 04/0/4102

 وحدة القبول والتسجيللالتنسيب بمنح الدرجات العلمية والشهادات  آخر موعد لتقديم الخميس 02/0/4102

 قرار مجلس العمداء بمنح الدرجات العلمية والشهادات االثنين 09/0/4102

 


