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 والتسجيل وحدة القبول                         2022/2023 التقويم الجامعي                      البلقاء التطبيقيةجامعة 
 خاص بالكليات الجامعية المتوسطة التي تشرف عليها جامعة البلقاء التطبيقية

 

 2023/ 2022 الفصل الدراسي األول 
 .2023/ 2022بدء العام الجامعي  االحد 9/10/2022

 فترة السحب واإلضافة . لخميسا -االحد  9/10-13/10/2022
 .2023/ 2022آخر موعد لتقديم طلب تأجيل الدراسة للفصل الدراسي األول  السبت 15/10/2022
 .2023/ 2022دراسي األول  بدء التدريس للفصل ال االحد 16/10/2022

يد ، وتزو 2021/2022الثاني والصيفي   ينللفصل  غير المكتملآخر موعد لتقديم امتحان  الخميس 27/10/2022
 القبول والتسجيل بالنتائج.

 يوم المولد النبوي الشريف )تقديرًا( . السبت 8/10/2022
 توية(ورة الش)الدالجامعية المتوسطة كليات لاالمتحان الشامل ل تم خاللها إجراءالفترة التي ي ُتحدد بقرار من اللجنة العليا لالمتحانات

 ( لجميع المراحل الدراسيةMid Term االمتحان النصفي  ) لثالثاءا-السبت  3/12-13/12/2022
 عيد الميالد المجيد . االحد 25/12/2022
 رأس السنة الميالدية . االحد 1/1/2023

 2022المواد للفصل الدراسي االول ر موعد لالنسحاب من مادة أو أكثر أو من جميع آخ الخميس 5/1/2023
/2023. 

 .2023/ 2022الثاني الدراسي فترة التسجيل لمواد الفصل  لخميسا-االحد  15/1-19/1/2023
 .2023/ 2022األول  الدراسي آخر يوم للتدريس في الفصل الخميس 26/1/2023

 .2023/ 2022االمتحانات النهائية للفصل الدراسي األول  الثاءلثا-السبت  28/1-7/2/2023
 .2023/ 2022األول الدراسي آخر موعد لتقديم طلب انقطاع عن الدراسة للفصل  الثالثاء 7/2/2023
 .2023/ 2022 االولآخر موعد العتماد نتائج الفصل  الخميس 9/2/2023

 .2022/ 2021جعة عالمات االمتحان النهائي للفصل األول فترة مرا االربعاء - االثنين 13/2-22/2/2023

 االربعاء 8/3/2023
 2022آخر موعد لتزويد القبول والتسجيل بنتائج االعتراض على عالمات الفصل األول 

/2023. 
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 والتسجيل وحدة القبول                         2022/2023 التقويم الجامعي                      البلقاء التطبيقيةجامعة 
 خاص بالكليات الجامعية المتوسطة التي تشرف عليها جامعة البلقاء التطبيقية

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 2023/ 2022الفصل الدراسي الثاني 
 فترة السحب واإلضافة . لخميسا-االحد  26/2-2/3/2023

 .2023/ 2022آخر موعد لتقديم طلب تأجيل الدراسة للفصل الدراسي الثاني  السبت 4/3/2023
 .2023/ 2022بدء التدريس للفصل الدراسي الثاني  االحد 5/3/2023

 ول، وتزويد القب2023/ 2022للفصل االول    غير المكتملآخر موعد لتقديم امتحان  الخميس 16/3/2023
 والتسجيل بالنتائج.

 بداية شهر رمضان المبارك )تقديرًا(  . الخميس 23/3/2023
 عطلة عيد الفطر )تقديرًا(. الثنينا -الجمعة  21/4-24/4/2023
 ( لجميع المراحل الدراسيةMid Term االمتحان النصفي  ) الثالثاء - الخميس 27/4-9/5/2023

حاناتُتحدد بقرار من اللجنة العليا لالمت  بيعية(.دورة الر )الالجامعية المتوسطة كليات لاالمتحان الشامل ل إجراءالفترة التي يتم خاللها  
 يوم العمال العالمي . االثنين 1/5/2023
 عيد االستقالل . االربعاء 25/5/2023

 2022للفصل الدراسي الثاني آخر موعد لالنسحاب من مادة أو أكثر أو من جميع المواد  الخميس 1/6/2023
/2023. 

 .2023/ 2022فترة التسجيل لمواد الفصل الصيفي  لخميسا-االحد  4/6-8/6/2023
 .2023/ 2022آخر يوم للتدريس في الفصل الثاني  الخميس 15/6/2023

 .2023/ 2022الثاني الدراسي االمتحانات النهائية للفصل  الثالثاء –السبت  17/6-27/6/2023
 .2023/ 2022الثاني الدراسي آخر موعد لتقديم طلب انقطاع عن الدراسة للفصل  الثالثاء  27/6/2023

 المبارك )تقديرًا( . األضحىعطلة عيد  لسبتا -الثالثاء  27/6-1/7/2023
 .2023/ 2022آخر موعد العتماد نتائج الفصل الثاني  االحد 2/7/2023

 .2023/ 2022ترة مراجعة عالمات االمتحان النهائي للفصل الثاني ف االربعاء - االثنين 3/7-12/7/2023

 2022آخر موعد لتزويد القبول والتسجيل بنتائج االعتراض على عالمات الفصل الثاني  االربعاء 26/7/2023
/2023. 
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 والتسجيل وحدة القبول                         2022/2023 التقويم الجامعي                      البلقاء التطبيقيةجامعة 
 خاص بالكليات الجامعية المتوسطة التي تشرف عليها جامعة البلقاء التطبيقية

 
 

 

 

 

 

 
 

 2023/ 2022الفصل الدراسي الصيفي 
 ضافة .فترة السحب واإل لخميسا -االحد  16/7-20/7/2023

 .2023/ 2022بدء التدريس للفصل الصيفي  الحدا 23/7/2023
 راس السنة الهجرية )تقديرًا( االربعاء 19/7/2023

 يفية(.رة الص)الدو الجامعية المتوسطة كليات لالفترة التي يتم خاللها إجراء االمتحان الشامل ل ُتحدد بقرار من اللجنة العليا لالمتحانات
 ( لجميع المراحل الدراسيةMid Term االمتحان النصفي  ) لخميسا -السبت  12/8-17/8/2023

 .2023/ 2022للفصل الصيفي آخر موعد لالنسحاب من مادة أو أكثر أو من جميع المواد  الخميس 24/8/2023

 .2024/ 2023األول للعام الجامعي الدراسي فترة التسجيل لمواد الفصل  لخميسا -االحد  27/8-31/8/2023
 . 2023/ 2022آخر يوم للتدريس في الفصل الصيفي  الخميس 7/9/2023

 .2023/ 2022االمتحانات النهائية للفصل الصيفي  لخميسا-السبت  9/9-14/9/2023
 .2023/ 2022آخر موعد العتماد نتائج الفصل الصيفي  االثنين 18/9/2023

 .2023/ 2022 االمتحان النهائي للفصل الصيفيفترة مراجعة عالمات  لخميسا-الثالثاء 19/9-28/9/2023

 2022آخر موعد لتزويد القبول والتسجيل بنتائج االعتراض على عالمات الفصل الصيفي  الخميس 12/10/2023
/2023 

 2023/2024العام الجامعي 
 )تقديرًا(. 2024/ 2023بدء العام الجامعي  االحد 8/10/2023


