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ام ٢٠٢١/٢٠٢٠ الفصل الدرا األول - العام ا

جامعة مؤتة

يل وحدة القبول وال

ناالحداالسبوع عاءالثالثاءاالثن ساألر م معةا تا الس

١٠/١١١٠/١٢١٠/١٣١٠/١٤١٠/١٥١٠/١٦١٠/١٧ األول 

ي ١٠/١٨١٠/١٩١٠/٢٠١٠/٢١١٠/٢٢١٠/٢٣١٠/٢٤ الثا

١٠/٢٥١٠/٢٦١٠/٢٧١٠/٢٨١٠/٢٩١٠/٣٠١٠/٣١ الثالث

ع ١١/٠١١١/٠٢١١/٠٣١١/٠٤١١/٠٥١١/٠٦١١/٠٧ الرا

امس ١١/٠٨١١/٠٩١١/١٠١١/١١١١/١٢١١/١٣١١/١٤ ا

١١/١٥١١/١٦١١/١٧١١/١٨١١/١٩١١/٢٠١١/٢١ السادس

ع ١١/٢٢١١/٢٣١١/٢٤١١/٢٥١١/٢٦١١/٢٧١١/٢٨ السا

١١/٢٩١١/٣٠١٢/٠١١٢/٠٢١٢/٠٣١٢/٠٤١٢/٠٥ الثامن

١٢/٠٦١٢/٠٧١٢/٠٨١٢/٠٩١٢/١٠١٢/١١١٢/١٢ التاسع

١٢/١٣١٢/١٤١٢/١٥١٢/١٦١٢/١٧١٢/١٨١٢/١٩ العاشر

ادي عشر ١٢/٢٠١٢/٢١١٢/٢٢١٢/٢٣١٢/٢٤١٢/٢٥١٢/٢٦ ا

ي عشر ١٢/٢٧١٢/٢٨١٢/٢٩١٢/٣٠١٢/٣١٠١/٠١٠١/٠٢ الثا

٠١/٠٣٠١/٠٤٠١/٠٥٠١/٠٦٠١/٠٧٠١/٠٨٠١/٠٩ الثالث عشر

ع عشر ٠١/١٠٠١/١١٠١/١٢٠١/١٣٠١/١٤٠١/١٥٠١/١٦ الرا

امس عشر ٠١/١٧٠١/١٨٠١/١٩٠١/٢٠٠١/٢١٠١/٢٢٠١/٢٣ ا

٠١/٢٤٠١/٢٥٠١/٢٦٠١/٢٧٠١/٢٨٠١/٢٩٠١/٣٠السادس عشر

امن
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امعية                                                                                 أخر موعد ملناقشة الرسائل ا

ائية للفصل الدرا األول  االمتحانات ال

ن ن الفصل س وعطلة ما ب يئة التدر بدء إجازة أعضاء 

خ التار

اخر موعد لتقديم طلبات تأجيل الدراسة

امتحانات منتصف الفصل

يد  عيد امليالد ا

ذكرى املولد النبوي (تقديرا)

ا . ية املشار ال عديل ع العطل  االعياد الدي انت املناسبة خاصة او طارئه او اي  امعة عن اي عطل اضافية سواء  ستعلن ا

( امعة ( الطالب املنتقل من جامعات أخرى /طلبة التجس ن من التحاقه با ن دراسي مالحظه : يجب أن يتقدم الطالب بطلب معادلة املواد خالل اول فصل

ن  من مجلس العمداء ج ر توقع إقرار نتائج الطلبة ا

يل ليات لوحدة القبول و ال سليم نماذج مراجعة العالمات من ال آخر موعد ل

املناسبة

رأس السنة امليالدية

يل ليات لوحدة القبول و ال ائية للفصل الدرا األول من ال سليم النتائج ال آخر موعد ل

ن ج ر اقرار مجالس األقسام لنتائج الطلبة ا

ن ج ر ليات لنتائج الطلبة ا اقرار مجالس ال

ائية اخر موعد لتقديم طلب مراجعة العالمة ال

مالحظات

س يئة التدر ام ، بدء دوام أعضاء  بدء العام ا

س للفصل األول   بدء التدر

آخر موعد لعقد امتحان غ املكتمل .

ليات تائج امتحان غ املكتمل من ال يل ب د وحدة القبول وال و آخر موعد ل

اب من دراسة مادة أو أك ع الفصل الدرا األول  ة اال اء ف ان

دول الدرا و االمتحانات شعبة ا


