جامعة الزيتونة االردنية
التقويم االكاديمي للفصـــــــل الــدراسي االول
للعام الجامعي 2022 - 2021
بدء العام الجامعي )(2022 – 2021
و دوام اعضاء الهيئة التدريسية
فترة التسجيل و السحب و االضافة للفصل الدراسي االول
للعام الجامعي 2022 / 2021
بدء التدريس للفصل الدراسي االول للعام الجامعي
( )2022-2021

االحد

26 /09 / 2021

األحد  -الخميس

15/07—14/10/2021

األحد

17/10/2021

فترة االنسحاب االولى

االحد  -الخميس

17/10—28/10/2021

فترة االنسحاب الثانية

االحد  -الخميس

31/10/2021—11/11/2021

فترة االنسحاب الثالثة

االحد  -الخميس

14/11—18/11/2021

فترة االنسحاب الرابعة

االحد  -الخميس

21/11/2021-13/01/2022

ذكرى المولد النبوي الشريف ( تقديرا
/12ربيع اول1443 /
الفترة التي يتم خاللها إجراء االمتحان األول

الثالثاء

19/10/2021

االحد  -الثالثاء

21/11 - 30/11/2021

فترة التسجيل و السحب و االضافة للفصل الدراسي الثاني
للعام الجامعي ( )2022-2021

االحد  -الخميس

26/12/2021-17/02/2022

عيد الميالد المجيد

الجمعة

25/12/2021

رأس السنة الميالدية

الجمعة

01/01/2022

الفترة التي يتم خاللها إجراء االمتحان الثاني

األربعاء  -االخميس

02/01/2022 – 11/01/2022

آخر موعد لمناقشة أبحاث التخرج

الثالثاء

17/01/2022

اخر موعد لمناقشة رسائل الماجستير

االربعاء

18/01/2022

االمتحان النهائي للفصل الدراسي االول
للعام الجامعي 2022 - 2021

االحد  -الخميس

23/01—03/02/2022

آخر موعد لتسليم النتائج

األحد

07/02/2022

إجازة ما بين الفصلين للطلبة

األحد  -الخميس

06/02—17/02/2022

قرار مجلس العمداء بمنح الدرجات العلمية

اإلثنين

21/02/2022

جامعة الزيتونة االردنية
التقويم االكاديمي للفصـــــــل الــدراسي الثاني
للعام الجامعي 2022 - 2021
فترة التسجيل و السحب واالضاف للفصل الدراسي الثاني
للعام الجامعي ( ) 2022 – 2021
بدء التدريس للفصل الدراسي الثاني للعام الجامعي
( )2022-2021

االحد – الخميس

27/12/2021-18/02/2022

األحد

20/02/2022

فترة االنسحاب االولى

األحد  -الخميس

20/02/2022-03/03/2022

فترة االنسحاب الثاني

األحد  -الخميس

06/03/2022-17/03/2022

فترة االنسحاب الثالثة

األحد  -الخميس

20/032022-24/03/2022

فترة االنسحاب الرابعة

األحد  -الخميس

27/03/2022 – 02/06/2022

ذكرى االسراء و المعراج ( 1443ه ) تقديرا

اإلثنين

28/02/2022

التي يتم الفترة خاللها إجراء االمتحان األول

الثالثاء  -الخميس

29/03/2022 –07/04/2022

يوم العمال العالمي

األحد

01/05/2022

فترة التسجيل والسحب واالضافة للفصل الدراسي الصيفي
))2022-2021

األحد  -الخميس

03/04/2022-30/06/2022

الفترة التي يتم خاللها إجراء االمتحان الثاني

األحد  -الثالثاء

08/05 -- 17/05/2022

عيد الفطر المبارك ) (1443ه تقديرا

اإلثنين

02/05/2022

آخر موعد لمناقشة أبحاث التخرج

اإلثنين

23/05/2022

اخر موعد لمناقشة رسائل الماجستير

األربعاء

24/05/2022

عيد استقالل المملكة األردنية الهاشمية

األربعاء

25/05/2022

االمتحان النهائي للفصل الدراسي الثاني
للعام الجامعي 2022 /2021
آخر موعد لتسليم النتائج

اإلثنين  -الخميس

06/06/2022 –16/06/2022

األحد

19/06/2022

إجازة ما بين الفصلين للطلبة

األحد  -الخميس

19/06/2022-30/06/2022

قرار مجلس العمداء بمنح الدرجات العلمية

االثنين

04/07/2022

جامعة الزيتونة االردنية الخاصة

التقويم االكاديمي للفصـــــــل الــدراسي الصيفي

للعام الجامعي 2022 - 2021
فترة التسجيل و السحب و االضافه للفصل الدراسي الصيفي
األحد  -الخميس
للعام الجامعي )(2022-2021
بدء التدريس للفصل الدراسي الصيفي للعام الجامعي
االحد
( )2022-2021

03/04-30/06/2022
03/07/2022

فترة االنسحاب االولى

األحد  -الخميس

03/07 –07/07/2022

فترة االنسحاب الثانية

األحد  -الخميس

10/07 - 14/07/2022

فترة االنسحاب الثالثة

األحد  -الخميس

17/07 – 21/07/2022

فترة االنسحاب الرابعة

األحد  -الخميس

24/07 - 18/08/2022

السبت

09/07/2022

األربعاء -اإلثنين

20/07 - 25/07/2022

االحد  -الخميس

31/07- 13/10/2022

السبت

30/07/2022

الفترة التي يتم خاللها إجراء االمتحان الثاني

اإلثنين  -الخميس

08/08 – 11/08/2022

آخر موعد لمناقشة أبحاث التخرج

األحد

21/08/2022

اخر موعد لمناقشة رسائل الماجستير

اإلثنين

22/08/2022

االمتحان النهائي للفصل الدراسي الصيفي
للعام الجامعي 2022 / 2021

الخميس  -الثالثاء

25/08 - 30/09/2022

آخر موعد لتسليم النتائج

األحد

04/09/2022

قرار مجلس العمداء بمنح الدرجات العلمية

االثنين

19/09/2022

عيد االضحى المبارك ( )1443ه تقديرا
الفترة التي يتم خاللها إجراء االمتحان األول
فترة التسجيل والسحب و االضافة للفصل الدراسي االول
للعام الجامعي ))2023-2022
رأس السنة الهجرية
)  1444ه )

