مشروع التقويم الجامعي للعام  2019 /2018باستثناء كلية الطب البشري
الفصل الدراسي األول 2019 /2018
األحد
األحد  -الخميس
األحد  -الخميس
األحد
الثالثاء
الخميس
الخميس
األحد – الخميس
الخميس
األحد – الخميس
األحد – الخميس
الثالثاء
األحد – الخميس
األحد – الخميس
األحد – الخميس
الخميس

التاريخ
2018/9/2
2018/9/6 – 2
2018/9/6 – 2
2018/9/9
2018/9/11
2018/9/20
2018/10/4
2018/10/25 – 14
2018/10/18
2018/11/8 – 10/28
2018/11/29 – 18
2018/11/20
2018/12/6 – 2
2018/12/6 – 2
2018/12/27 – 9
2018/12/13

اليوم

الخميس

2018/12/13

السبت – الخميس
الثالثاء
األحد
األحد – الخميس

2018/12/27 – 15
2018/12/25
2018/12/30
– 2018/12/30
2019/1/10
2019/1/1
2019/1/6

االثنين
األحد – الخميس

2019/1/7
2019/1/31 – 27

الثالثاء
األحد

البيان
بدء العام الجامعي  2019 /2018ودوام أعضاء هيئة التدريس
أسبوع البرنامج التعريفي بالجامعة
بدء فترة االنسحاب واإلضافة
بدء الدراسة في الفصل الدراسي األول 2019 /2018
رأس السنة الهجرية " 1محرم" (تقديراً)
آخر موعد لتقديم امتحان غير مكتمل
آخر موعد لتسليم رسائل الماجستير إلى كلية الدراسات العليا
فترة إجراء االمتحان األول
آخر موعد لمناقشة رسائل الماجستير
طرح الجدول الدراسي للفصل الثاني من الكليات
فترة إجراء االمتحان الثاني
ذكرى المولد النبوي الشريف " 12ربيع أول" (تقديرا)ً
فترة إجراء االمتحان الشامل لطلبة الماجستير
بدء التسجيل لمواد الفصل الدراسي الثاني 2019 /2018
تقديم طلبات تغيير التخصص
آخر موعد لالنسحاب من مادة أو من جميع مواد الفصل األول /2018
2019
آخر موعد العتماد نتائج االمتحان األول والثاني واألعمال األخرى في
الفصل األول 2019 /2018
فترة االمتحانات النهائية للفصل األول 2019 /2018
عيد الميالد المجيد
الموعد النهائي لتسليم النتائج النهائية إلى وحدة القبول والتسجيل
عطلة الطلبة ما بين الفصلين األول والثاني 2019 /2018
رأس السنة الميالدية
آخر موعد لتنسيب مجالس الكليات بمنح الدرجات العلمية والشهادات إلى
مجلس العمداء
قرار مجلس العمداء بمنح الدرجات العلمية والشهادات
أسبوع التخريج

مالحظات
 5أيام
 5أيام
عطلة

 10أيام
 10أيام
 10أيام
عطلة
 5أيام
 5أيام
 15يوم

 12يوم
عطلة
 10أيام
عطلة

الفصل الدراسي الثاني 2019 /2018
اليوم
األحد
األحد – الخميس
األحد
الخميس
األربعاء
الخميس
األحد – الخميس
الخميس
األحد – الخميس
األحد – الخميس
األحد – الخميس
الثالثاء
األحد

التاريخ
2019/1/6
2019/1/10 – 6
2019/1/13
2019/1/24
2019/1/30
2019/2/7
2019/2/21 – 17
2019/2/21
2019/2/28 – 17
2019 /3/7 – 3
– 3/31
2019/4/11
2019/4/2
2019/4/14

األحد
الخميس

2019/4/14
2019/4/18

الخميس

2019/4/18

السبت – الخميس
األحد – االثنين

2019/5/2 – 4/18
2019/4/22 – 21

األربعاء
األحد
األحد
األحد – الخميس
األحد

2019/5/1
2019/5/5
2019/5/5
2019/5/16 – 5
2019/5/12

االثنين

2019/5/13

البيان
بدء دوام أعضاء هيئة التدريس
فترة االنسحاب واالضافة للفصل الثاني 2019 /2018
بدء الدراسة في الفصل الدراسي الثاني 2019 /2018
آخر موعد لتقديم االمتحان غير المكتمل
عيد ميالد جاللة الملك عبدهللا الثاني بن الحسين المعظم
آخر موعد لتسليم رسائل الماجستير إلى كلية الدراسات العليا
طرح الجدول الدراسي للفصل الصيفي  2019 /2018من الكليات
آخر موعد لمناقشة رسائل الماجستير
الفترة التي يتم خاللها إجراء االمتحان األول
فترة االمتحان الشامل لطلبة الماجستير
الفترة التي يتم خاللها إجراء االمتحان الثاني
ذكرى اإلسراء والمعراج الشريفين " 27رجب" (تقديراً)
أحد الشعانين
بدء تسجيل الفصل الصيفي 2019 /2018
آخر موعد لالنسحاب من مادة أو مواد الفصل الثاني
2019/2018
آخر موعد العتماد نتائج االمتحان األول والثاني واألعمال األخرى
في الفصل الثاني 2019/2018
االمتحانات النهائية للفصل الثاني 2019/2018
عيد الفصح المجيد
عيد العمال العالمي
بداية شهر رمضان المبارك
الموعد النهائي لتسليم النتائج النهائية إلى وحدة القبول والتسجيل
عطلة ما بين الفصلين الثاني والصيفي 2019 /2018
آخر موعد لتنسيب مجالس الكليات بمنح الدرجات العلمية
والشهادات إلى مجلس العمداء
قرار مجلس العمداء بمنح الدرجات العلمية والشهادات

مالحظات
 5أيام

 5أيام
 10أيام
 5أيام
 10أيام

عطلة للطلبة والموظفين
المسحيين

عطلة للطلبة والموظفين
المسيحيين
عطلة
تعديل الدوام
 10أيام

الفصل الدراسي الصيفي 2019/2018
اليوم
الثالثاء– الخميس
األحد
السبت
الخميس
األربعاء – السبت
األحد – الخميس
األحد
األحد – الثالثاء
الخميس
الخميس
األحد – الخميس
األحد – الخميس
الخميس

التاريخ
2019/5/16 – 14
2019/5/19
2019/5/25
2019/5/30
2019/6/8 – 5
2019/6/13 – 9
2019/6/9
2019/6/25 – 23
2019/6/27
2019/7/4
2019/7/11 – 7
2019/7/11 – 7
2019/7/18

الخميس

2019/7/18

السبت – الخميس
األحد
األحد
األحد – الخميس

2019/7/25 – 20
2019/7/28
2019/7/28
- 7/28
2019/8/22
2019/8/8 – 4
2019/8/4

االثنين
األحد – الخميس
السبت
األحد – الخميس
األحد
األحد

2019/8/5
2019/8/15 – 11
2019/8/31
2019/8/30 – 25
2019/9/1
2019/9/8

األحد–الخميس
األحد

البيان
فترة االنسحاب واالضافة للفصل الصيفي 2019/2018
بدء الدراسة في الفصل الصيفي 2019 /2018
عيد استقالل المملكة األردنية الهاشمية
آخر موعد لتقديم امتحان غير المكتمل
عطلة عيد الفطر السعيد (تقديراً)
الفترة التي يتم خالها إجراء االمتحان األول
ذكرى الجلوس الملكي
فترة االمتحان الشامل لطلبة الماجستير
آخر موعد لتسليم رسائل الماجستير إلى كلية الدراسات العليا
آخر موعد لمناقشة رسائل الماجستير
طرح الجدول الدراسي للفصل األول  2020/2019من الكليات
الفترة التي خاللها إجراء االمتحان الثاني
آخر موعد لالنسحاب من المواد أوجميع مواد الفصل الصيفي
2019/2018
آخر موعد العتماد نتائج االمتحان األول والثاني واألعمال األخرى في
الفصل الصيفي 2019/2018
االمتحانات النهائية للفصل الصيفي 2019/2018
آخر موعد لتسليم النتائج النهائية إلى وحدة القبول والتسجيل
بدء العطلة الصيفية للطلبة
فترة تغيير التخصص واالنتقال من الجامعات األخرى إلى الجامعة
الهاشمية
بدء تسجيل للفصل الدراسي األول 2020/2019
آخر موعد لتنسيب مجالس الكليات بمنح الدرجات العلمية والشهادات إلى
مجلس العمداء
قرار مجلس العمداء بمنح الدرجات العلمية والشهادات
عطلة عيد األضحى المبارك  9:ذو الحجة"
رأس السنة الهجرية " 1محرم"
أسبوع التخريج
بدء العام الجامعي  2020 /2019ودوام أعضاء هيئة التدريس
بدء الدراسة في الفصل األول 2020 /2019

مالحظات
 3أيام
عطلة
عطلة
 5أيام
 3أيام

 5أيام
 5أيام

 6أيام

عطلة
 5أيام

