جامعة اربد األهلية
دائرة القبول والتسجيل

الـتقومي اجلامـعي ( النسخة املعدلة )
للعـام الدراسي 0201 /0202م
 بدء العام اجلامعي : 0201/0202الثالاثء 0202/20/21م.
 دوام أعضاء هيئة التدريس القدامى  :السبت 0202/20/02م.
 دوام أعضاء هيئة التدريس اجلدد  :حسب تواريخ ابتداء عقودهم.
 بدء التدريس للفصل األول  : 0201/0202السبت 0202/12/11م.
 بدء التدريس للفصل الثاين  : 0201/0202السبت 0201/20/01م.
 بدء التدريس للفصل الصيفي  : 0201/0202السبت 0201/21/20م.

مع أطيب متنيات دائرة القبول والتسجيل
للجميع ابلتوفيق

جامعة اربد األهلية
دائرة القبول والتسجيل
التقومي اجلامعي للعام اجلامعي 0201/0202م
الفصل الدراسي األول  0201/0202م
اليوم

التاريخ

اإلجراء /املناسبة

انثالثبء
انسجذ
انسجذ
االرثعبء
انسجذ
انخًٍس
انسجذ

2020/09/01
2020/09/26
2020/10/10
2020/10/14
2020/10/11
2020/10/29
2020/10/31

ثذء انعبو انجبيعً
دواو اعضبء هٍئخ انزذرٌس
ثذء فزرح االَسحبة واإلضبفخ ( يع انزرصٍذ )
اَزهبء فزرح االَسحبة واإلضبفخ ( يع انزرصٍذ )
ثذء انزذرٌس نهفصم انذراسً األول 2021/2020و
عٍذ انًىنذ انُجىي
ثذء فزرح انسحت يٍ انًىاد ( ثذوٌ ررصٍذ ) – إسقبط

2020/12/9
االرثعبء
2020/12/25
انجًعخ
2020/12/19
انسجذ
2021/01/01
انجًعخ
2021/01/13
االرثعبء
انسجذ  -االرثعبء 2021/01/13-09
2021/01/16
انسجذ
2021/01/23
انسجذ
2021/01/30
انسجذ
2021/02/03
االرثعبء
2021/02/06
انسجذ
االثٍٍُ

2021/02/00

 تبدأ العطلة للطلبة صباح يوم اخلمي

مالحظات

آخر يىعذ السزالو( غٍر يكزًم ) يٍ انفصىل انسبثقخ
عٍذ انًٍالد انًجٍذ
ثذء انزسجٍم نًىاد انفصم انثبًَ 2021/2020
عٍذ راس انسُخ انًٍالدٌخ
آخر يىعذ نزسهٍى أسًبء انطهجخ انًحرويٍٍ
يُبقشخ رسبئم انًبجسزٍر
اَزهبء فزرح انسحت ثذوٌ ررصٍذ (اإلسقبط )
ثذء االيزحبَبد انُهبئٍخ نهفصم االول 2021/2020
عٍذ يٍالد جالنخ انًهل عجذهللا انثبًَ اثٍ انحسٍٍ
اَزهبء االيزحبَبد انُهبئٍخ نهفصم االول2021/2020

عطهخ رقذٌرا

عطهخ رسًٍخ
عطهخ رسًٍخ

آخر يىعذ نزسهٍى َزبئج انفصم األول  2021/2020نذائرح انقجىل
وانزسجٍم

قرار يجهس انعًذاء ثًُح انذرجبد انعهًٍخ وانشهبداد

 0201/20/20وتنتهي مساء يوم اخلمي

0201 /20/12

جامعة اربد األهلية
دائرة القبول والتسجيل

التقومي اجلامعي للعام اجلامعي 0201/0202
الفصل الدراسي الثاين 0201/0202
اليوم

التاريخ

اإلجراء /املناسبة

انسجذ

2021/02/13

ثذء فزرح االَسحبة واالضبفخ (يع انزرصٍذ )

االرثعبء

2021/02/11

اَزهبء فزرح االَسحبة واإلضبفخ ( يع انزرصٍذ)

انسجذ

2021/02/21

ثذء انزذرٌس نهفصم انذراسً انثبًَ 2021/2020

األرثعبء
االرثعبء
انسجذ

2021/03/10
2021/04/21
2021/05/01

ثذء فزرح انسحت يٍ انًىاد (ثذوٌ ررصٍذ) -إسقبط
آخر يىعذ السزالو (غٍر يكزًم) يٍ انفصىل انسبثقخ
عٍذ انعًبل

عطهخ رسًٍخ

االرثعبء  -انسجذ

2021/05/15-12

عطهخ عٍذ انفطر انسعٍذ

عطهخ رقذٌرا

انثالثبء

2021/05/25

عٍذ اسزقالل انًًهكخ االردٍَخ انهبشًٍخ

عطهخ رسًٍخ

انسجذ

2021 /05 /29

ثذء انزسجٍم نًىاد انفصم انصٍفً 2021 / 2020

انسجذ -االرثعبء

– 2021/5/29
2021/6/2
2021/05/31

اخر يىعذ نًُبقشخ رسبئم انًبجسزٍر
اَزهبء فزرح انسحت ثذوٌ ررصٍذ (اإلسقبط )

االثٍٍُ

2021/05/31

اخر يىعذ نزسهٍى اسًبء انطهجخ انًحرويٍٍ

انسجذ

2021/06/5

ثذء االيزحبَبد انُهبئٍخ نًىاد انفصم انثبًَ 2021/2020

االرثعبء

2021/06/16

انسجذ

2021/06/19

االثٍٍُ

2021/06/21

اَزهبء فزرح االيزحبَبد انُهبئٍخ نهفصم انثبًَ
2021/2020
آخر يىعذ نزسهٍى َزبئج انفصم انثبًَ 2021/2020
نذائرح انقجىل وانزسجٍم
قرار يجهس انعًذاء ثًُح انذرجبد انعهًٍخ وانشهبداد

االثٍٍُ

 تبدأ العطلة للطلبة صباح يوم اخلمي

املوافق  0201 /20/ 11وتنتهي مساء يوم اخلمي

مالحظات

0201 /21 /21

جامعة اربد األهلية
دائرة القبول والتسجيل

التقومي اجلامعي للعام اجلامعي 0201/0202
الفصل الدراسي الصيفي 0201/0202
اليوم

التاريخ

اإلجراء /املناسبة

انسجذ
انسجذ

2021/01/03
2021/01/03

ثذء انزذرٌس نهفصم انذراسً انصٍفً 2021/2020
ثذء فزرح انسحت واالضبفخ ( يع انزرصٍذ )

األثٍٍُ

2021/01/05

اَزهبء فزرح االَسحبة واإلضبفخ (يع انزرصٍذ)

انسجذ
انثالثبء  -انجًعخ

2021/01/10
2021/1/ 23 -20

االحذ

2021/1/25

انثالثبء
انسجذ
انسجذ  -االرثعبء
االثٍٍُ

2021/00/10
2021/00/14
2021/00/10 -14
2021/00/16

ثذء فزرح انسحت يٍ انًىاد (ثذوٌ ررصٍذ)إسقبط
عٍذ االضحى انًجبرك
أخر يىعذ السزالو (غٍر يكزًم)يٍ انفصىل
انسبثقخ (نجًٍع انطهجخ انًسجهٍٍ )
عٍذ رأس انسُخ انهجرٌخ
ثذء انزسجٍم نًىاد انفصم األول 2022/2021
يُبقشخ رسبئم انًبجسزٍر
أخر يىعذ نزسهٍى أسًبء انطهجخ انًحرويٍٍ

االثٍٍُ
انسجذ

2021/00/16
2021/00/21

انسجذ

2021/00/20

اَزهبء فزرح انسحت يٍ انًىاد(ثذوٌ ررصٍذ)اسقبط
ثذء االيزحبَبد انُهبئٍخ نًىاد انفصم انصٍفً
2021/2020
اَزهبء االيزحبَبد انُهبئٍخ نًىاد انفصم انصٍفً
2021/2020
آخر يىعذ نزسهٍى َزبئج انفصم انصٍفً 2021/2020

االثٍٍُ

2021/00/30

قرار يجهس انعًذاء ثًُح انذرجبد انعهًٍخ وانشهبداد

انخًٍس

2021/00/26

 تبدأ العطلة للطلبة صباح يوم اجلمعة  0201/22/01وتنتهي مساء يوم اخلمي
للفصل األول  0200/0201صباح يوم السبت .0201/12/10

مالحظات

عطهخ رقذٌرا
عطهخ رقذٌرا

 0201/12/10م  ،ويبدأ التدري

