
 

 

 دارا ــة جـعـامـج

 القبول والتسجيل عمادة
 

 
 

  التقويم الجامعي

 2020 /2019للعام الدراسي 
 

 
 
 

 
 .م1/9/2019 حداأل :2019/2020الجامعي بدء العام 

 
 دوام أعضاء هيئة التدريس الجدد: حسب تواريخ ابتداء عقودهم.

 
 :ومباشرة العمل القدامىدوام أعضاء هيئة التدريس 

 22/9/2019األحد  

 
 :2019/2020بدء التدريس للفصل األول 

 
 .لطلبة الدراسات العليا م12/10/2019 السبت    

 لطلبة البكالوريوس. م13/10/2019األحد      

 
 :2019/2020بدء التدريس للفصل الثاني 

 
 .لطلبة الدراسات العليا م15/2/2020السبت    

 م لطلبة البكالوريوس. 16/2/2020األحد 

 
 :2019/2020بدء التدريس للفصل الصيفي 

 
 لطلبة.لجميع ا م27/6/2020 سبتال

 
 
 القبول والتسجيل مع أطيب تمنيات عمادة

 للجميع بالتوفيق
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

 دارا ــة جـعـامـج
 القبول والتسجيل  عمادة

 البرنامج الصباحي
 

 2019/2020للعام الجامعي  التقويم الجامعي
 2019/2020الفصل الدراسي األول 

 مالحظات اإلجراء/ المناسبة التاريخ اليوم

 جميع الدرجات 2019/2020بدء العام الحالي  1/9/2019 حداأل

 12/10/2019 السبت
لفصل الدراسي األول ء التدريس لبد

2019/2020 
 الدراسات العليا

 13/10/2019 األحد
لفصل الدراسي األول بدء التدريس ل

2019/2020 
 البكالوريوس

 جميع الدرجات االنسحاب واإلضافة فترة  16/10/2019 -12 ألربعاءا-السبت

 26/10/2019 السبت
دون ترصيد ابتداء فترة السحب 
 )اإلسقاط(

 جميع الدرجات

 6/11/2019 األربعاء
)غير مكتمل( نتائج آخر موعد لقبول 

 لجميع الدرجات
 جميع الدرجات

 10/11/2019 األحد
ربيع أول  12المولد النبوي ) ذكرى

 تقديرا  -هـ( 1441
عطلة حسب 
 التقويم الهجري

 عطلة رسمية الميالد المجيد يوم 25/12/2019 األربعاء

 21/12/2019 لسبتا
بدء االمتحان الشامل لطلبة الدراسات  

 العليا
 الدراسات العليا

 عطلة رسمية السنة الميالدية بدء 1/1/2020 االربعاء

 األحد-ألحد ا
22/12/2019 -
5/1/2020 

 جميع الدرجات 2020-2019التسجيل للفصل الثاني 

 جميع الدرجات دون ترصيدانتهاء فترة السحب  15/1/2020 األربعاء

 الدراسات العليا آخر موعد لمناقشة الرسائل الجامعية  25/1/2020 السبت

 30/1/2020 الخميس
الثاني بن  عبد هللاميالد الملك  ذكرى

 الحسين
 

 30/1/2020 -22/1 الخميس-األربعاء
 األولاالمتحانات النهائية لمواد الفصل 

2019 -2020 
 جميع الدرجات

 1/2/2020 السبت
آخر موعد لتسليم نتائج الفصل األول 

2019/2020 
 جميع الدرجات

 2/2/2020 االحد
آخر موعد لتقديم تنسيب مجالس 

العلمية الكليات منح الدرجات 
 والشهادات إلى مجلس العمداء

 جميع الدرجات

 5/2/2020 األربعاء
قرار مجلس العمداء بمنح الدرجات 

 العلمية والشهادات
 

 جميع الدرجات

 حسب تواريخ ابتداء عقودهم. دالجد هيئة التدريس أعضاء * دوام 
 13/2/2020 الخميسوتنتهي مساء يوم  2/2/2020 األحديوم  صباح** تبدأ العطلة للطلبة      
مجلس الوزراء الموقر. ات*** يتم نقل بعض العطل حسب قرار  



 
 

 جـامـعـة جــدارا
 القبول والتسجيل عمادة

 

 البرنامج الصباحي
 2019/2020للعام الجامعي  التقويم الجامعي

 2020-2019الفصل الدراسي الثاني 

 مالحظات اإلجراء/ المناسبة التاريخ اليوم

 15/2/2020 السبت
بدء التدريس للفصل الدراسي الثاني 

2019-2020 
 الدراسات العليا

 16/2/2020 األحد
بدء التدريس للفصل الدراسي الثاني 

2019-2020 
 البكالوريوس

 جميع الدرجات االنسحاب واإلضافة فترة  19/2/2020-15 األربعاء-السبت

 1/3/2020 االحد
دون ترصيد( المواد )بدء فترة السحب من 

 إسقاط –
 جميع الدرجات

 11/3/2020 األربعاء
آخر موعد الستالم نتيجة )غير مكتمل( 

 لجميع الدرجات
 جميع الدرجات

 21/3/2020 السبت
رجب  27ذكرى اإلسراء والمعراج )

 هـ(1441
حسب التقويم 

 الهجري

 18/4/2020 السبت
المتحان الشامل لطلبة الدراسات ا بدء 

  العليا
 

 26/4/2020- 19/4 األحد-األحد
التسجيل لمواد الفصل الصيفي 

2019/2020  
 جميع الدرجات

 عطلة رسمية  عيد العمال العالمي 1/5/2020 الجمعة

 24/4/2020 الجمعة
 هــ  1441بدء شهر رمضان الفضيل 

 ()تقديرا  
حسب التقويم 

 الهجري

 جميع الدرجات ()اإلسقاطدون ترصيد انتهاء فترة السحب  17/5/2020 االحد

 25/5/2020 االثنين
 عيد استقالل المملكة األردنية الهاشمية

 
 عطلة رسمية

 

 الدراسات العليا آخر موعد لمناقشة الرسائل الجامعية 20/5/2020 االربعاء

 عطلة رسمية عيد الفطر السعيد 27/5/2020-24 االربعاء-االحد

 7/6/2020–31/5 األحد- حداأل
االمتحانات النهائية لمواد الفصل الثاني 

2019-2020  
 جميع الدرجات

 
 اإلثنين

8/6/2020 
آخر موعد لتسليم نتائج الفصل الثاني 

2019/2020 
 جميع الدرجات

  عيد الجلوس الملكي 9/6/2020 لثالثاءا

 
 االربعاء

  عيد الثورة العربية الكبرى 10/6/2020

 10/6/2020 االربعاء

آخر موعد لتقديم تنسيب مجالس الكليات 
منح الدرجات العلمية والشهادات إلى 

 مجلس العمداء 
 
 

 جميع الدرجات

 13/6/2020 السبت
قرار مجلس العمداء بمنح الدرجات العلمية 

 والشهادات
 جميع الدرجات

 
 25/6/2020 الخميسوتنتهي مساء يوم  7/6/2020 االحدتبدأ العطلة للطلبة صباح يوم  
  مجلس الوزراء الموقر. اتحسب قرار عطلال بعض نقليتم * 



 
 
 

 دارا ــة جـعـامـج
 القبول والتسجيل عمادة 

 البرنامج الصباحي
 

 2020-2019التقويم الجامعي للعام الجامعي 
 2020-2019الفصل الدراسي الصيفي 

 15/10/2020 يوم الخميس وتنتهي مساء 19/8/2020 ربعاءاألتبدأ العطلة للطلبة صباح يوم 
 يلي: كمام  2020/2021للعام الدراسي يبدأ التدريس 

 17/10/2020طلبة الدراسات العليا صباح يوم السبت 
 18/10/2020 األحدطلبة البكالوريوس صباح يوم 

 
 

 
 
 
 
 
 

 

 مالحظات اإلجراء/ المناسبة التاريخ اليوم

 جميع الدرجات 2020-2019بدء التدريس للفصل الدراسي الصيفي  27/6/2020  سبتال

 جميع الدرجات مع ترصيداالنسحاب واإلضافة فترة  29/6/2020 -27 ثنيناال-السبت

 
 

 الثالثاء
 جميع الدرجات بدء فترة السحب من المواد )دون ترصيد( إسقاط 30/6/2020

 جميع الدرجات اختياريآخر موعد لقبول )غير مكتمل(  8/7/2020 األربعاء

 جميع الدرجات انتهاء فترة السحب دون ترصيد )اإلسقاط( 29/7/2020 األربعاء

 عطلة رسمية هـ1441عيد األضحى المبارك )تقديرا (  4/8/2020-1 الثالثاء-سبتال

 جميع الدرجات 2021-2020بدء التسجيل للفصل األول  8/8/2020 السبت

 الدراسات العليا االمتحان الشاملبدء  8/8/2020 السبت

 الدراسات العليا آخر موعد لمناقشة الرسائل الجامعية 12/8/2020 األربعاء

 جميع الدرجات 2020- 2019الصيفي االمتحانات النهائية لمواد الفصل 18/8/2020-12 ثالثاءال-ربعاءاأل

  هـ1442رأس السنة الهجرية  20/8/2020 الخميس

 22/8/2020 السبت
تسليم نتائج الفصل الصيفي و إلدخال آخر موعد

2019-2020 
 جميع الدرجات

 24/8/2020 االثنين
آخر موعد لتقديم تنسيب مجالس الكليات بمنح 
 الدرجات العلمية والشهادات إلى مجلس العمداء

 

  قرار مجلس العمداء منح الدرجات العلمية والشهادات 26/8/2020 األربعاء


