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ام ٢٠٢١/٢٠٢٠ ي - العام ا الفصل الدرا الثا

جامعة مؤتة

يل وحدة القبول وال

ناالحداالسبوع عاءالثالثاءاالثن ساألر م معةا تا الس

٠٢/١٤٠٢/١٥٠٢/١٦٠٢/١٧٠٢/١٨٠٢/١٩٠٢/٢٠

٠٢/٢١٠٢/٢٢٠٢/٢٣٠٢/٢٤٠٢/٢٥٠٢/٢٦٠٢/٢٧ األول 

ي ٠٢/٢٨٠٣/٠١٠٣/٠٢٠٣/٠٣٠٣/٠٤٠٣/٠٥٠٣/٠٦ الثا

٠٣/٠٧٠٣/٠٨٠٣/٠٩٠٣/١٠٠٣/١١٠٣/١٢٠٣/١٣ الثالث

ع ٠٣/١٤٠٣/١٥٠٣/١٦٠٣/١٧٠٣/١٨٠٣/١٩٠٣/٢٠ الرا

امس ٠٣/٢١٠٣/٢٢٠٣/٢٣٠٣/٢٤٠٣/٢٥٠٣/٢٦٠٣/٢٧ ا

٠٣/٢٨٠٣/٢٩٠٣/٣٠٠٣/٣١٠٤/٠١٠٤/٠٢٠٤/٠٣ السادس

ع ٠٤/٠٤٠٤/٠٥٠٤/٠٦٠٤/٠٧٠٤/٠٨٠٤/٠٩٠٤/١٠ السا

٠٤/١١٠٤/١٢٠٤/١٣٠٤/١٤٠٤/١٥٠٤/١٦٠٤/١٧ الثامن

٠٤/١٨٠٤/١٩٠٤/٢٠٠٤/٢١٠٤/٢٢٠٤/٢٣٠٤/٢٤ التاسع

٠٤/٢٥٠٤/٢٦٠٤/٢٧٠٤/٢٨٠٤/٢٩٠٤/٣٠٠٥/٠١ العاشر

ادي عشر ٠٥/٠٢٠٥/٠٣٠٥/٠٤٠٥/٠٥٠٥/٠٦٠٥/٠٧٠٥/٠٨ ا

ي عشر ٠٥/٠٩٠٥/١٠٠٥/١١٠٥/١٢٠٥/١٣٠٥/١٤٠٥/١٥ الثا

٠٥/١٦٠٥/١٧٠٥/١٨٠٥/١٩٠٥/٢٠٠٥/٢١٠٥/٢٢ الثالث عشر

ع عشر ٠٥/٢٣٠٥/٢٤٠٥/٢٥٠٥/٢٦٠٥/٢٧٠٥/٢٨٠٥/٢٩ الرا

امس عشر ٠٥/٣٠٠٥/٣١٠٦/٠١٠٦/٠٢٠٦/٠٣٠٦/٠٤٠٦/٠٥ ا

٠٦/٠٦٠٦/٠٧٠٦/٠٨٠٦/٠٩٠٦/١٠٠٦/١١٠٦/١٢السادس عشر

امن

٢٠٢١/٠٢/١٤٢٠٢١/٠٢/١٦

٢٠٢١/٠٢/١٤

٢٠٢١/٠٢/٢١

٢٠٢١/٠٢/٢٥

٢٠٢١/٠٣/٠٤

٢٠٢١/٠٤/٠١

٢٠٢١/٠٤/٠١

عطلة٢٠٢١/٠٥/٠١

٢٠٢١/٠٥/١٣

عطلة٢٠٢١/٠٥/١٤

عطلة٢٠٢١/٠٥/٢٥

٢٠٢١/٠٦/٠٣

٢٠٢١/٠٥/٢٩٢٠٢١/٠٦/١٠

٢٠٢١/٠٦/١٣

٢٠٢١/٠٦/١٥

٢٠٢١/٠٦/١٦

٢٠٢١/٠٦/١٧

٢٠٢١/٠٦/٢٠

٢٠٢١/٠٦/٢٣

٢٠٢١/٠٦/٢٤

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 لية املعنية خالل اول فصل مالحظه : يجب أن يتقدم الطالب بطلب معادلة املواد ا ال

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

يل ليات لوحدة القبول و ال ائية 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

ميع الطلبة ب واإلضافة  ة ال ف

ي س للفصل الثا 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

امعية                                                                                 أخر موعد ملناقشة الرسائل ا

عيد االستقالل

عيد الفطر السعيد (تقديرا)

ي ائية للفصل الدرا الثا االمتحانات ال

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

خ التار

اخر موعد لتقديم طلبات تأجيل الدراسة

أخر موعد لعقد االختبار األول 

ي أخر موعد لعقد االختبار الثا

عيد العمال

س يئة التدر بدء دوام أعضاء 

دول الدرا و االمتحانات شعبة ا


