جامعة البلقاء التطبيقية

التقويم الجامعي 2022/2021

وحدة القبول والتسجيل

الفصل الدراسي األول 2022/2021
بدء العام الجامعي .2022/ 2021

2021/10/3

األحد

2021/10/7-10/3

األحد – الخميس

2021/10/9

السبت

2021/10/9

السبت

آخر موعد لتقديم طلب تأجيل الدراسة الكترونياً للفصل الدراسي األول .2022/ 2021

2021/10/10

األحد

بدء التدريس للفصل الدراسي األول .2022/ 2021

2021/10/18

االثنين

يوم المولد النبوي الشريف (تقدي ارً) .

2021/10/21

الخميس

2021/11/11-11/7

األحد -الخميس

االمتحان الشامل لطلبة الدراسات العليا

2021/12/9-11/27

السبت -الخميس

االمتحان النصفي ( ) Mid Termلجميع المراحل الدراسية

فترة السحب واإلضافة .
آخر موعد العتماد الجدول الدراسي للطالب من ِقبل المشرف االكاديمي .

آخر موعد لتقديم امتحان غير المكتمل للفصل الثاني والصيفي  ، 2021/2020وتزويد

القبول والتسجيل بالنتائج.

 2022/1/6-2021/12/1االربعاء  -الخميس فترة تقديم طلبات االلتحاق لبرامج الدراسات العليا للفصل الثاني 2022/ 2021
تُحدد بقرار من اللجنة العليا لالمتحانات

الفترة التي يتم خاللها إجراء االمتحان الشامل لكليات المجتمع (الدورة الشتوية)
عيد الميالد المجيد .

2021/12/25

السبت

2021/12/30

الخميس

آخر موعد لتسجيل ساعات رسالة الماجستير (ألول مرة بعد اقرار المشروع وتعيين مشرف).

2021/12/30

الخميس

آخر موعد لالنسحاب من مادة أو أكثر أو من جميع المواد لجميع المراحل الدراسية.

2022/1/1

السبت

رأس السنة الميالدية .

2022/1/6-1/2

االحد  -الخميس

2022/1/20

الخميس

آخر موعد لمناقشة رسائل الماجستير .

2022/1/20

الخميس

آخر يوم للتدريس في الفصل الدراسي األول .2022/ 2021

2022/2/3-1/22

السبت  -الخميس

2022/2/3

الخميس

2022/2/12-2/4

الجمعة  -السبت

2022/2/6

االحد

2022/2/16-2/7

االثنين -االربعاء

2022/2/7

االثنين

2022/2/15

الثالثاء

2022/2/20

االحد

2022/2/24

الخميس

2022/3/2

االربعاء

فترة التسجيل لمواد الفصل الدراسي الثاني .2022/ 2021

االمتحانات النهائية للفصل الدراسي األول .2022/ 2021
آخر موعد لتقديم طلب انقطاع عن الدراسة الكترونياً للفصل األول .2022/ 2021

إجازة الطلبة بين الفصلين .

آخر موعد العتماد نتائج الفصل األول 2022/ 2021
فترة مراجعة عالمات االمتحان النهائي للفصل األول .2022/ 2021
بدء إجازة أعضاء الهيئة التدريسية
آخر موعد لتقديم طلب لمن يرغب برفع معدله التراكمي لفئة أعلى (دراسة حرة) للذين أنهوا

الخطة الدراسية على الفصل الدراسي األول  2022/ 2021للفصل الذي يليه.

آخر موعد لتقديم تنسيب مجالس الكليات لمنح الدرجات العلمية إلى مجلس العمداء
قرار مجلس العمداء بمنح الدرجات العلمية .
آخر موعد لتزويد القبول والتسجيل بنتائج االعتراض على عالمات الفصل الدراسي األول

.2022/ 2021
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جامعة البلقاء التطبيقية

التقويم الجامعي 2022/2021

وحدة القبول والتسجيل

الفصل الدراسي الثاني 2022/ 2021
2022/2/17-2/13

األحد  -الخميس

2022/2/13

األحد

بدء دوام أعضاء الهيئة التدريسية .

2022/2/19

السبت

2022/2/20

األحد

آخر موعد لتقديم طلب تأجيل الدراسة الكترونياً للفصل الدراسي الثاني .2022/ 2021

2022/2/20

األحد

آخر موعد العتماد الجدول الدراسي للطالب من ِقبل المشرف االكاديمي .

2022/3/3

الخميس

2022/3/10-3/6

األحد – الخميس

2022/4/2

الثالثاء

2022/4/21-4/9

السبت -األحد

تُحدد بقرار من اللجنة العليا لالمتحانات

فترة السحب واإلضافة .

بدء التدريس للفصل الدراسي الثاني .2022/ 2021

آخر موعد لتقديم امتحان غير المكتمل للفصل االول  ،2022/ 2021وتزويد القبول
والتسجيل بالنتائج.
االمتحان الشامل لطلبة الدراسات العليا .
بداية شهر رمضان المبارك (تقدي ارً) .

االمتحان النصفي ( ) Mid Termلجميع المراحل الدراسية
الفترة التي يتم خاللها إجراء االمتحان الشامل لكليات المجتمع(الدورة الربيعية).
يوم العمال العالمي .

2022/5/1

السبت

2022/5/5-5/2

االثنين -الخميس

2022/5/12

الخميس

آخر موعد لتسجيل ساعات رسالة الماجستير(ألول مرة بعد اقرار المشروع وتعيين مشرف).

2022/5/12

الخميس

آخر موعد لالنسحاب من مادة أو أكثر أو من جميع المواد لجميع المراحل الدراسية.

2022/5/19-5/15

األحد  -الخميس

2022/5/25

االربعاء

عيد االستقالل .

2022/6/2

الخميس

آخر يوم للتدريس في الفصل الثاني .2022/ 2021

2022/6/2

الخميس

آخر موعد لمناقشة رسائل الماجستير .

2022/6/16-6/4

السبت -الخميس

2022/6/16

الخميس

2022/6/19

االحد

آخر موعد لتقديم طلب انقطاع عن الدراسة الكترونياً للفصل الثاني .2022/ 2021
آخر موعد العتماد نتائج الفصل الثاني .2022/ 2021

2022/6/20

االثنين

بدء عطلة أعضاء الهيئة التدريسية .

2022/6/29-6/20

االثنين– االربعاء

2022/8/4-6/26

األحد  -الخميس

2022/6/28

الثالثاء

2022/7/3

األحد

آخر موعد لتقديم تنسيب مجالس الكليات الدرجات العلمية إلى مجلس العمداء .

2022/7/11

االثنين

قرار مجلس العمداء بمنح الدرجات العلمية .

2022/7/13

االربعاء

عطلة عيد الفطر (تقدي ارً).

فترة التسجيل لمواد الفصل الصيفي .2022/ 2021

االمتحانات النهائية للفصل الدراسي الثاني .2022/ 2021

فترة مراجعة عالمات االمتحان النهائي للفصل الثاني .2022/ 2021
فترة تقديم طلبات االلتحاق لبرامج الدراسات العليا في الجامعة للفصل األول للعام الجامعي

. 2023/2022

آخر موعد لتقديم طلب لمن يرغب برفع معدله التراكمي لفئة أعلى (دراسة حرة) للذين أنهوا

الخطة الدراسية على الفصل الدراسي الثاني  2022/ 2021للفصل الذي يليه.

آخر موعد لتزويد القبول والتسجيل بنتائج االعتراض على عالمات الفصل الدراسي الثاني

.2022/ 2021
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جامعة البلقاء التطبيقية

التقويم الجامعي 2022/2021

وحدة القبول والتسجيل

الفصل الدراسي الصيفي 2022/ 2021
2022/6/28-6/26

االحد  -الثالثاء

2022/7/3

األحد

2022/7/3

األحد

2022/7/12-7/8

الجمعة  -الثالثاء

2022/7/14-7/10

االحد  -الخميس

2022/8/7-7/17

األحد -األحد

تُحدد بقرار من اللجنة العليا لالمتحانات
2022/7/30
2022/8/10-7/31

السبت
االحد  -االربعاء

فترة السحب واإلضافة .
بدء التدريس للفصل الصيفي .2022/ 2021

آخر موعد العتماد الجدول الدراسي للطالب من ِقبل المشرف االكاديمي .

عطلة عيد األضحى المبارك (تقدي ارً) .
االمتحان الشامل لطلبة الماجستير .

تقديم طلبات االنتقال من كلية إلى أخرى أو من تخصص إلى آخر داخل جامعة البلقاء

التطبيقية ،ومن الجامعات األخرى إلى جامعة البلقاء التطبيقية .
الفترة التي يتم خاللها إجراء االمتحان الشامل لكليات المجتمع
(الدورة الصيفية).

راس السنة الهجرية (تقدي ارً)

االمتحان النصفي ( ) Mid Termلجميع المراحل الدراسية

2022/8/18

الخميس

آخر موعد لتسجيل ساعات رسالة الماجستير (.ألول مرة بعد اقرار المشروع وتعيين مشرف ) .

2022/8/18

الخميس

آخر موعد لالنسحاب من مادة أو أكثر أو من جميع المواد لجميع المراحل الدراسية.

2022/8/25-8/21

االحد  -الخميس

2022/9/1

الخميس

آخر يوم للتدريس في الفصل الصيفي .2022/ 2021

2022/9/1

الخميس

آخر موعد لمناقشة رسائل الماجستير .

2022/9/15-9/3

السبت  -الخميس

2022/9/18

االحد

2022/9/28-9/19

االثنين– الخميس

2022/9/19

االثنين

2022/9/21

االربعاء

2022/9/27

الثالثاء

آخر موعد لتقديم تنسيب مجالس الكليات بمنح الدرجات العلمية إلى مجلس العمداء.

2022/10/3

االثنين

قرار مجلس العمداء لمنح الدرجات العلمية .

2022/10/13

الخميس

2022/9/25

األحد

فترة التسجيل لمواد الفصل الدراسي األول للعام الجامعي . 2022/2021

االمتحانات النهائية للفصل الصيفي .2022/ 2021
آخر موعد العتماد نتائج الفصل الصيفي .2022/ 2021
فترة مراجعة عالمات االمتحان النهائي للفصل الصيفي .2022/ 2021
بدء عطلة أعضاء الهيئة التدريسية .
آخر موعد لتقديم طلب لمن يرغب برفع معدله التراكمي لفئة أعلى (دراسة حرة) للذين أنهوا
الخطة الدراسية على الفصل الدراسي الصيفي  2022/ 2021للفصل الذي يليه.

آخر موعد لتزويد القبول والتسجيل بنتائج االعتراض على عالمات الفصل الدراسي الصيفي

.2022/ 2021

العام الجامعي 2023/2022
بدء العام الجامعي .2023/ 2022
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