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الجامعة األردنية التقويم الجامعي

العام الجامعي 2018/2017
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الحدث اىل تاريخ من تاريخ األيام

 بدء العام الجامعي +2017/2018 بدء التدريس

+أسبوع السحب واإلضافة + فرتة االكتامل 17-09-2017 17-09-2017 االحد

رأس السنة الهجرية 21-09-2017 21-09-2017 الخميس

 امتحان الكفاءة املعرفية لطلبة الدكتوراه /الورقة

األوىل 18-10-2017 18-10-2017 االربعاء

 امتحان الكفاءة املعرفية لطلبة الدكتوراه /الورقة

الثانية 25-10-2017 25-10-2017 االربعاء

 الفرتة التي يتم خاللها إجراء امتحان نصف الفصل

األول 2017/2018 16-11-2017 29-10-2017 األحد - الخميس

االمتحان الشامل لطلبة املاجستري -دون رسالة 08-11-2017 08-11-2017 االربعاء

 الفصل األول 2018-2017
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الحدث اىل تاريخ من تاريخ األيام

 بدء التسجيل عىل مواد الفصل الثاين

2017/2018 08-11-2017 08-11-2017 االربعاء

ذكرى املولد النبوي الرشيف /تقديرا 30-11-2017 30-11-2017 الخميس

 انتهاء فرتة االنسحاب من دراسة مادة أو أكرث

 من مواد الفصل األول 2017/2018 /بكالوريوس

+الدراسات العليا

24-12-2017 24-12-2017 االحد

 آخر موعد لالنسحاب من الفصل االول

2017/2018 /البكالويوس+ الدراسات العليا 24-12-2017 24-12-2017 االحد

آخر موعد ملناقشة الرسائل الجامعية 24-12-2017 24-12-2017 االحد

عيد امليالد املجيد 25-12-2017 25-12-2017 االثنني

27-12-2017 آخر يوم للتدريس يف الفصل األول2018/2017 2017-12-27 االربعاء
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الحدث اىل تاريخ من تاريخ األيام

رأس السنة امليالدية 01-01-2018 01-01-2018 االثنني

امتحانات الفصل االول 2017/2018 01-10-2018 02-10-2018 الثالثاء- االربعاء

 آخر موعد لتقديم نتائج امتحانات الفصل األول

2017/2018إىل وحدة القبول والتسجيل 14-01-2018 14-01-2018 االحد

 آخر موعد لتقديم تنسيب مجالس الكليات مبنح

الدرجات العلمية والشهادات إىل مجلس العمداء 14-01-2018 14-01-2018 االحد

 قرار مجلس العمداء مبنح الدرجات العلمية و

الشهادات 22-01-2018 22-01-2018 االثنني

 بدء التدريس يف الفصل الثاين

+2017/2018السحب واالضافة + فرتة االكتامل

28-02-2018 28-02-2018 االحد

 امتحان الكفاءة املعرفية لطلبة الدكتوراه /الورقة

األول 22-01-2018 28-02-2018 االربعاء
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الحدث اىل تاريخ من تاريخ األيام

 امتحان الكفاءة املعرفية لطلبة الدكتوراه /الورقة

الثانية 07-03-2018 07-03-2018 االربعاء

 الفرتة التي يتم خاللها إجراء امتحان نصف الفصل

الثاين 2017/2018

29-03-2018 11-03-2018 االحد - الخميس

االمتحان الشامل لطلبة املاجستري -دون رسالة 14-03-2018 14-03-2018 االربعاء

 بدء التسجيل عىل مواد الفصل الصيفي األول

2017/2018 18-03-2018 18-03-2018 االحد

ذكرى اإلرساء واملعراج /تقديرا 12-04-2018 12-04-2018 الخميس

عيد العامل 01-05-2018 01-05-2018 الثالثاء

 انتهاء فرتة االنسحاب من دراسة مادة أو أكرث من

 مواد الفصل الثاين 2018/2017 /البكالوريوس

+الدراسات العليا

03-05-2018 03-05-2018 الخميس
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الحدث اىل تاريخ من تاريخ األيام

 آخر موعد لالنسحاب من الفصل الثاين2017/2018

/البكالويوس+ الدراسات العليا 03-05-2018 03-05-2018 الخميس

آخر موعد ملناقشة الرسائل الجامعية 03-05-2018 03-05-2018 الخميس

آخر يوم للتدريس يف الفصل الثاين 2017/2018 08-05-2018 08-05-2018 الثالثاء

امتحانات الفصل الثاين 2017/2018 20-05-2018 12-05-2018 السبت - االحد

 آخر موعد لتقديم نتائج امتحانات الفصل الثاين

2017/2018إىل وحدة القبول والتسجيل 22-05-2018 22-05-2018 الثالثاء

 آخر موعد لتقديم تنسيب مجالس الكليات مبنح

الدرجات العلمية والشهادات إىل مجلس العمداء 22-05-2018 22-05-2018 الثالثاء

عيد االستقالل 25-05-2018 25-05-2018 الجمعة
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الحدث اىل تاريخ من تاريخ األيام

 قرار مجلس العمداء مبنح الدرجات العلمية و

الشهادات 28-05-2018 28-05-2018 االثنني

عيد الفطر املبارك /تقديرا 16-06-2018 13-06-2018 االربعاء - السبت

أسبوع التخرج 24-06-2018 17-06-2018 االحد - االحد

 تبدأ فرتة اجازة أعضاء الهيئة التدريسية يف اليوم

التايل لحفل التخرج 17-06-2018 17-06-2018 االحد
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الحدث اىل تاريخ من تاريخ األيام

 بدء التدريس يف الفصل الصيفي األول

+2017/2018السحب واالضافة + فرتة االكتامل 27-05-2018 27-05-2018 االحد

عطلة عيد الفطر املبارك/تقديرا 16-06-2018 13-06-2018 االربعاء - السبت

 بدء التسجيل عىل مواد الفصل الصيفي الثاين

2017/2018 19-06-2018 17-06-2018 االربعاء

االمتحان الشامل لطلبة املاجستري -دون رسالة 20-06-2018 20-06-2018 االربعاء

 انتهاء فرتة االنسحاب من دراسة مادة أو أكرث

من مواد الفصل الصيفي األول 2017/2018 /

البكالوريوس +الدراسات العليا

03-07-2018 03-07-2018 الثالثاء

 آخر موعد لالنسحاب من الفصل الصيفي االول

2017/2018 /البكالويوس+ الدراسات العليا

03-07-2018 03-07-2018 الثالثاء

الفصل الصيفي - األول 2018-2017
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الحدث اىل تاريخ من تاريخ األيام

آخر موعد ملناقشة الرسائل الجامعية 03-07-2018 03-07-2018 الثالثاء

 آخر يوم للتدريس يف الفصل الصيفي

األول2017/2018 04-07-2018 04-07-2018 االربعاء

امتحانات الفصل الصيفي االول 2017/2018 09-07-2018 07-07-2018 السبت - االثنني

 آخر موعد لتقديم نتائج امتحانات الفصل الصيفي

2018-07-11 األول 2017/2018إىل وحدة القبول والتسجيل 11-07-2018 االربعاء

 آخر موعد لتقديم تنسيب مجالس الكليات مبنح

الدرجات العلمية والشهادات إىل مجلس العمداء 11-07-2018 11-07-2018 االربعاء

 قرار مجلس العمداء مبنح الدرجات العلمية و

الشهادات

16-07-2018 16-07-2018 االثنني
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الحدث اىل تاريخ من تاريخ األيام

 بدء التدريس يف الفصل الصيفي الثاين

+2017/2018السحب واالضافة + فرتة االكتامل 15-07-2018 15-07-2018 االحد

بدء التسجيل عىل مواد الفصل األول 2018/2019 05-08-2018 05-08-2018 االحد

االمتحان الشامل لطلبة املاجستري -دون رسالة 16-08-2018 16-08-2018 االربعاء

آخر موعد ملناقشة الرسائل الجامعية 16-08-2018 16-08-2018 االربعاء

 انتهاء فرتة االنسحاب من دراسة مادة أو أكرث

من مواد الفصل الصيفي الثاين 2017/2018 /

البكالوريوس +الدراسات العليا

19-08-2018 19-08-2018 االحد

 آخر موعد لالنسحاب من الفصل الصيفي الثاين

2017/2018 /البكالويوس+ الدراسات العليا 19-08-2018 19-08-2018 االحد

 آخر يوم للتدريس يف الفصل الصيفي الثاين

2018/2017 19-08-2018 19-08-2018 االحد

الفصل الصيفي- الثاين 2018-2017
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الحدث اىل تاريخ من تاريخ األيام

عطلة عيد األضحى املبارك /تقديرا 24-08-2018 20-08-2018 االثننب - الجمعة

امتحانات الفصل الصيفي الثاين 2017/2018 29-08-2018 27-08-2018 االثنني - األربعاء

 آخر موعد لتقديم نتائج امتحانات الفصل الصيفي

 الثاين 2017/2018إىل وحدة القبول والتسجيل

02-09-2018 02-09-2018 االحد

 آخر موعد لتقديم تنسيب مجالس الكليات مبنح

الدرجات العلمية والشهادات إىل مجلس العمداء

02-09-2018 02-09-2018 االحد

 قرار مجلس العمداء مبنح الدرجات العلمية و

الشهادات 10-09-2018 10-09-2018 االثنني
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الحدث اىل تاريخ من تاريخ األيام

بدء العام الجامعي 2018/2019 09-09-2018 09-09-2018 االحد

بدء التدريس 2018/2019 09-09-2018 09-09-2018 االحد

  الفصل األول 2019-2018


