
 

 
 

 
 مالحظات  المناسبة/ جراءإلا التاریخ  الیوم

 الى من
     

  م٢٠٢٢/٢٠٢٣بدء الدراسة للفصل الدراسي االول   م١٦/١٠/٢٠٢٢ األحد

          

  رة السحب واالضافةفت م٢٣/١٠/٢٠٢٢ م١٦/١٠/٢٠٢٢ األحد -األحد 

  آخر موعد المتحان غیر مكتمل م٢٦/١٠/٢٠٢٢  األربعاء

  آخر موعد الرسال نتائج غیر مكتمل م٣٠/١٠/٢٠٢٢  األحد

  )یتحمل الطالب تكلفة المادة(آخر موعد السقاط المواد بدون ترصید  م٥/١٢/٢٠٢٢  االثنین

  )   Mid(صل فترة إجراء امتحانات نصف الف    م٦/١٢/٢٠٢٢  الثالثاء

م من قبل ٢٠٢٢/٢٠٢٣فترة اعداد مساقات الفصل الثاني  ٢١/١٢/٢٠٢٢ م١٨/١٢/٢٠٢٢ األربعاء -األحد 
 الكلیات والقبول والتسجیل

 

 عطلة عید المیالد المجید  م٢٥/١٢/٢٠٢٣ األحد
         

 عطلة     رأس السنة المیالدیة    م١/١/٢٠٢٣ األحد
  ٢٠٢٢/٢٠٢٣المبكر لمواد الفصل الدراسي الثاني فترة التسجیل   م٨/١/٢٠٢٣ األحد

آخر موعد الرسال قوائم الحرمان من الكلیات الى القبول  م١٨/١/٢٠٢٣  األربعاء
 والتسجیل

 

  ٢٠٢٢/٢٠٢٣فترة االمتحانات النھائیة للفصل االول  م١/٢/٢٠٢٣ م٢٢/١/٢٠٢٣ األربعاء -األحد 

  االمتحانات النھائیةآخر موعد لتسلیم نتائج  م٥/٢/٢٠٢٣  األحد

  إجازة بین الفصلین   

  
  
  

  نھایة الفصل  بدایة الفصل  الفصل
  م١/٢/٢٠٢٣  االربعاء  م١٦/١٠/٢٠٢٢  االحد  م٢٠٢٢/٢٠٢٣ األول 

  م٢١/٦/٢٠٢٣ االربعاء م٥/٣/٢٠٢٣ االحد م٢٠٢٣\٢٠٢٢الثاني  

  م٦/٩/٢٠٢٣ االربعاء م١٦/٧/٢٠٢٣ االحد م٢٠٢٣\٢٠٢٢الصیفي 

  

  

  
  
  
  

 جديد



  الفصل الدراسي االول/  ٢٠٢٢/٢٠٢٣عيد األسابيع لسنة موا
  

  

َ ...   السبت/م  ٨/١٠/٢٠٢٢  .    )المولد النبوي  ( عطلة     تقديرا
  م١/١/٢٠٢٣ . .. االحد    ).رأس السنة الميالدية  ( عطلة    ،  االحد/ م  ٢٥/١٢/٢٠٢٢   ).الميالد المجيد  عيد  ( عطلة  

  

 السبت الجمعة الخميس األربعاء الثالثاء األثنين األحد األسبوع

٢٢ ٢١ ٢٠ ١٩ ١٨ ١٧ ١٦/١٠/٢٠٢٢ ١ 

٢٦/١٠ ٢٥ ٢٤ ٢٣ ٢  
 م.اخر موعد المتحان غ

٢٩ ٢٨ ٢٧ 

٣٠/١٠ ٣  
 م.غ نتائجاخر موعد الرسال 

٥ ٤ ٣ ٢ ١/١١ ٣١ 

١٢ ١١ ١٠ ٩ ٨ ٧ ٦ ٤ 

١٩ ١٨ ١٧ ١٦ ١٥ ١٤ ١٣ ٥ 

٢٦ ٢٥ ٢٤ ٢٣ ٢٢ ٢١ ٢٠ ٦ 

٣ ٢ ١/١٢ ٣٠ ٢٩ ٢٨ ٢٧ ٧ 

٥/١٢ ٤ ٨  
  اخر موعد لالسقاط

 )يتحمل الطالب تكلفة المادة(

٦/١٢  
امتحانات 

)MID (  

١٠ ٩ ٨ ٧ 

١٧ ١٦  ١٥ ١٤ ١٣ ١٢ ١١ ٩ 

١٨/١٢ ١٠  
 فترة اعداد الجدول الدراسي

٢٤ ٢٣ ٢٢ ٢١ ٢٠ ١٩ 

٢٥/١٢ ١١  
 لميالد المجيدعيد ا

٣١ ٣٠ ٢٩ ٢٨ ٢٧ ٢٦ 

١/١/٢٠٢٣ ١٢  
 رأس السنة الميالدية

٧ ٦ ٥ ٤ ٣ ٢ 

٨ ١٣  
  بداية االمتحانات العملية

 والتسجيل المبكر

١٤ ١٣ ١٢ ١١ ١٠ ٩ 

١٨ ١٧ ١٦ ١٥ ١٤  
 اخر موعد لقوائم الحرمان

٢١ ٢٠ ١٩ 

٢٢ ١٥  
 بداية االمتحانات النهائية

٢٨ ٢٧ ٢٦ ٢٥ ٢٤ ٢٣ 

١/٢ ٣١/١ ٣٠ ٢٩ ١٦  
 نهاية االمتحانات النهائية

٤ ٣ ٢ 

 ٥/٢  
 اخر موعد استالم العالمات

١١ ١٠ ٩ ٨ ٧ ٦ 

 ١٨ ١٧ ١٦ ١٥ ١٤ ١٣ ١٢ 

 ٢٥ ٢٤ ٢٣ ٢٢ ٢١ ٢٠ ١٩ 

 ٤ ٣ ٢ ١/٣ ٢٨ ٢٧ ٢٦ 

       م٥/٣/٢٠٢٣ ٢٠٢٢٠الفصل الثاني



 

 

 

\ 
  

  

   التاریخ الیوم

 المناسبة/ اإلجراء
  

 مالحظات
 الى من

     

  م٢٠٢٣\٢٠٢٢بدء الدراسة للفصل الدراسي الثاني   م٥/٣/٢٠٢٣ األحد

  فترة السحب واالضافة م١٢/٣/٢٠٢٣ م٥/٣/٢٠٢٣ األحد –األحد 
  )أسبوعین من بدایة الدوام(آخر موعد المتحان غیر مكتمل   ١٥/٣/٢٠٢٣  االربعاء

  آخر موعد الرسال نتائج غیر مكتمل ١٩/٣/٢٠٢٣  األحد

  )یتحمل الطالب تكلفة المادة( آخر موعد السقاط المواد بدون ترصید ١٢/٤/٢٠٢٣  ءاالربعا

  )  Mid( االمتحانات العملیةبدایة   ١٦/٤/٢٠٢٣ األحد

 عطلة  تقدیراً /  عید الفطر     ٢١/٤/٢٠٢٣ الجمعة
  )  Mid(بدایة إجراء امتحانات نصف الفصل   ٢٥/٤/٢٠٢٣ الثالثاء

من  ٢٠٢٣\٢٠٢٢رة اعداد مساقات الفصل الصیفي فت  ٣٠/٤/٢٠٢٣ األحد
 قبل الكلیات ودائرة القبول والتسجیل

  

  
 

 
 

 عطلة  عید العمال    ١/٥/٢٠٢٣ االثنین
فترة التسجیل المبكر لمواد الفصل الدراسي الصیفي   ٢١/٥/٢٠٢٣ األحد

٢٠٢٣\٢٠٢٢ 
 

 عطلة    عید االستقالل    ٢٥/٥/٢٠٢٣ الخمیس
  )ةنھائی( االمتحانات العملیةبدایة   ٢٨/٥/٢٠٢٣ األحد

  آخر موعد الرسال قوائم الحرمان من الكلیات الى ٧/٦/٢٠٢٣  االربعاء
 دائرة القبول والتسجیل 

   

     

  م٢٠٢٣\٢٠٢٢فترة االمتحانات النھائیة للفصل الثاني  م٢١/٦/٢٠٢٣ ١١/٦/٢٠٢٣ االربعاء -االحد
     

  یم نتائج االمتحانات النھائیةآخر موعد لتسل ٢٥/٦/٢٠٢٣  األحد

  م٢٠٢٣\٢٠٢٢اجازة الفصل الثاني   م٢٦/٦/٢٠٢٣ االثنین
     

    

  أسابیع) ٨(مدة الفصل : م ٢٠٢٣\٢٠٢٢بدایة الدوام للفصل الصیفي  -
  

 نھایة الفصل بدایة الفصل الفصل
 م١/٢/٢٠٢٣ االربعاء م١٦/١٠/٢٠٢٢ االحد م٢٠٢٣\٢٠٢٢األول  

  م٢١/٦/٢٠٢٣ االربعاء م٥/٣/٢٠٢٣ االحد م٢٠٢٣\٢٠٢٢الثاني  

  م٦/٩/٢٠٢٣ االربعاء م١٦/٧/٢٠٢٣ االحد م٢٠٢٣\٢٠٢٢الصیفي 

  
  

 جديد



  جامعة جرش
  

  النهائي                    الفصل الدراسي الثاني/  ٢٠٢٢/٢٠٢٣مواعيد األسابيع لسنة 
  

  

  االثنین/ م ٢٠٢٣ /١/٥)   :  عید العمال ( عطلة 
  تقدیراً .......  لجمعةا/م ٢١/٤/٢٠٢٣ )    : عید الفطر ( عطلة 

  الخمیس/ م ٢٥/٥/٢٠٢٣  ) :  عید االستقالل ( عطلة 
  

 تالسب الجمعة الخمیس األربعاء الثالثاء االثنین األحد األسبوع

  م٥/٣/٢٠٢٣ ١
 بدء التدریس

١١ ١٠ ٩ ٨ ٧ ٦ 

١٥/٣ ١٤ ١٣ ١٢ ٢  
  اخر موعد المتحان

 غیر مكتمل
١٨ ١٧ ١٦ 

١٩/٣  ٣  
 م.اخر موعد الرسال نتائج غ

٢٥ ٢٤ ٢٣ ٢٢ ٢١ ٢٠ 

١/٤ ٣١ ٣٠ ٢٩ ٢٨ ٢٧ ٢٦  ٤ 

٨ ٧ ٦ ٥ ٤ ٣ ٢  ٥ 

١٢/٤ ١١ ١٠ ٩ ٦  
  اخر موعد لالسقاط

 )یتحمل الطالب تكلفة المادة(
١٥ ١٤ ١٣ 

١٦/٤ ٧  
 بدایة االمتحانات العملیة

٢١/٤ ٢٠ ١٩ ١٨ ١٧  
 عید الفطر

٢٢ 

٢٣ ٨  
  
 

٢٥/٤ ٢٤  

 )MID( امتحانات 

٢٩ ٢٨ ٢٧ ٢٦ 

٣٠/٤ ٩  
  فترة اعداد الجدول الدراسي

 

١/٥  
 عید العمال

٦ ٥ ٤ ٣ ٢ 

١٣ ١٢ ١١ ١٠ ٩ ٨ ٧ ١٠ 

٢٠ ١٩ ١٨ ١٧ ١٦ ١٥ ١٤ ١١ 
٢١/٥ ١٢  

 التسجیل المبكر
٢٤ ٢٣ ٢٢  

 
٢٥/٥  

 عید االستقالل
٢٧ ٢٦ 

٢٨/٥ ١٣  
 بدایة االمتحانات العملیة

٣ ٢ ١/٦ ٣١ ٣٠ ٢٩ 

٧/٦ ٦ ٥ ٤ ١٤  
 اخر موعد لقوائم الحرمان

١٠ ٩ ٨ 

١١/٦  ١٥  
 بداية االمتحانات النهائية

١٢  
 

١٧ ١٦ ١٥ ١٤ ١٣ 

٢١/٦  ٢٠  ١٩  ١٨  ١٦  
  نهاية االمتحانات النهائية

٢٤  ٢٣  ٢٢ 

  ٢٥/٦  
 عالماتاخر موعد استالم ال

٢٦/٦  
  الثاني. إجازة ف

٢٧/٦  
 یوم عرفة

٢٨/٦  
 عید االضحى

١/٧  ٣٠  ٢٩  

  ٨  ٧  ٦  ٥  ٤  ٣  ٢  

  ١٥  ١٤  ١٣  ١٢  ١١  ١٠  ٩  

  الفصل الصيفي
  م٢٠٢٣\٢٠٢٢

  

  م٢٠٢٣\٧\١٦
  بدء التدریس

            

                



 

   

 

 
  

  

   التاریخ الیوم

 المناسبة/ اإلجراء
  

 مالحظات
 الى من

     

  ٢٠٢٢/٢٠٢٣الصیفي الدراسة للفصل الدراسي بدء   م١٦/٧/٢٠٢٣ االحد
  فترة السحب واالضافة ١٩/٧/٢٠٢٣ م١٦/٧/٢٠٢٣ االربعاء -االحد 

 عطلة   تقدیراً /  رأس السنة الھجریة    ١٨/٧/٢٠٢٣   الثالثاء
  )أسبوعین من بدایة الدراسة ... ( اخر موعد المتحان غیر مكتمل  ٢٦/٧/٢٠٢٣  األربعاء

 )    ٢٠٢٢/٢٠٢٣مسجلین للفصل الصیفي لجمیع الطلبة ال( 
 

  آخر موعد السقاط المواد بدون ترصید ٩/٨/٢٠٢٣  األربعاء

  )  Mid(امتحانات نصف الفصل الصیفي بدایة   ١٣/٨/٢٠٢٣ االحد

ة  ١٣/٨/٢٠٢٣ االحد  داد إ بدای دول الدراسي للفصلع ن  م٢٠٢٣/٢٠٢٤االول  الج م
 .قبل الكلیات 

 

         

  ٢٠٢٣/٢٠٢٤فترة التسجیل المبكر لمواد الفصل الدراسي االول   ٢٧/٨/٢٠٢٣ االحد

  آخر موعد الرسال قوائم الحرمان من الكلیات الى القبول والتسجیل ٣٠/٨/٢٠٢٣  األربعاء

  ٢٠٢٢/٢٠٢٣فترة االمتحانات النھائیة للفصل الصیفي  ٦/٩/٢٠٢٣ ٣/٩/٢٠٢٣ االربعاء - االحد 
     

  آخر موعد لتسلیم نتائج االمتحانات النھائیة ١٠/٩/٢٠٢٣  االحد
     

  

  

   أسابیع)  ٨(  مدة الفصلم ٢٠٢١/٢٠٢٢الفصل الدراسي للصیفي  -
  

  تقدیراً .... الثالثاء / م ١٨/٧/٢٠٢٣) : رأس السنة الھجریة ( عطلة 
  

  م٢٠٢٣/     ١٠/     ١٥  يوم األحد    م٢٠٢٣/٢٠٢٤بدء الدراسة  للفصل األول * 
  

  .عطلة اعضاء هيئة التدريس الذين ال يدرسون في الفصل الصيفي يحددها قرار اداري في حينه  *
  

 نھایة الفصل بدایة الفصل الفصل
 م١/٢/٢٠٢٣ االربعاء م١٦/١٠/٢٠٢٢ االحد م٢٠٢٣\٢٠٢٢األول  

  م٢١/٦/٢٠٢٣ االربعاء م٥/٣/٢٠٢٣ االحد م٢٠٢٣\٢٠٢٢الثاني  

  م٦/٩/٢٠٢٣ االربعاء م١٦/٧/٢٠٢٣ االحد م٢٠٢٣\٢٠٢٢الصیفي 

  
  
  
  

 جديد



  

  أسابیع)   ٨  (مدتھ    م٢٠٢٣\٢٠٢٢: الفصل الدراسي الصیفي 
  

 

  تقدیراً ....  الثالثاء / م١٨/٧/٢٠٢٣) : رأس السنة الھجریة ( عطلة 
  

  م٢٠٢٣/     ١٠/     ١٥  يوم األحد    م٢٠٢٣/٢٠٢٤بدء الدراسة  للفصل األول * 
  

  .عطلة اعضاء هيئة التدريس الذين ال يدرسون في الفصل الصيفي يحددها قرار اداري في حينه * 

  
  
  
  

 السبت الجمعة الخمیس األربعاء الثالثاء االثنین األحد األسبوع 

  م١٦/٧/٢٠٢٣ ١
 بدء التدریس

٧\١٨ ١٧  
 رأس السنة الهجرية

٢٢ ٢١ ٢٠ ١٩ 

٢٦/٧ ٢٥ ٢٤ ٢٣ ٢  
 )كتملغیر م(اخر موعد 

٢٩ ٢٨ ٢٧ 

٥ ٤ ٣ ٢ ٨\١ ٣١ ٣٠ ٣ 
٩/٨ ٨ ٧ ٦ ٤  

 اخر موعد اسقاط بدون ترصيد

١٢ ١١ ١٠ 

١٣/٨ ٥  
  )  Mid( فترة إجراء  -

 بداية اعداد الجدول االول -

١٩ ١٨ ١٧ ١٦ ١٥ ١٤ 

٢٦ ٢٥ ٢٤ ٢٣ ٢٢ ٢١ ١٩ ٦ 

٢٧/٨ ٧  
 التسجیل المبكر

٣٠/٨ ٢٩ ٢٨  
 اخر موعد الحرمان

٢ ١/٩ ٣١ 

٣/٩ ٨  
 االمتحانات النهائيةبداية 

٦/٩ ٥ ٤  
 اخر موعد األمتحانات النهائية

٩ ٨ ٧ 

 ١٠/٩  
 اخر موعد استالم العالمات

١٦ ١٥ ١٤ ١٣ ١٢ ١١ 

 ٢٣ ٢٢ ٢١ ٢٠ ١٩ ١٨ ١٧ 

 ٣٠ ٢٩ ٢٨ ٢٧ ٢٦ ٢٥ ٢٤ 
 ٧ ٦ ٥ ٤ ٣ ٢ ١/١٠ 
 ١٤ ١٣ ١٢ ١١ ١٠ ٩ ٨ 
  االولالفصل 

  م٢٠٢٣/٢٠٢٤

  

١٥/١٠  
  بدء التدریس

٢١ ٢٠ ١٩ ١٨ ١٧ ١٦ 


