جامعة العقبة للتكنولوجيا
التقويم االكاديمي للعام الجامعي 2020/2019
الفصل الدراسي االول 2020/2019
بدء العام الجامعي ودوام اعضاء الهيئة التدريسية

2019/9/1

بدء التسجيل للفصل الدراسي االول

2019/9/29

اخر موعد لتسجيل مواد الفصل الدراسي االول

2019/10/10

بدء التدريس للفصل الدراسي االول

2019/10/13

فترة السحب واالضافة

2019/10/17 - 2019/10/13

اخر موعد لتسليم نتائج غير مكتمل للفصلين الثاني والصيفي 2018/2019

2019/11/7

ذكرى المولد النبوي الشريف (تقديراً)

2019/11/9

االمتحان االول

2019/11/21 - 2019/11/17

االمتحان الثاني

2019/12/26 - 2019/12/22

عيد الميالد المجيد

2019/12/25

راس السنة الميالدية

2020/1/1

اخر موعد لتسليم قوائم الحرمان من الكليات

2020/1/5

انتهاء فترة سحب المواد بدون ترصيد

2020/1/5

اخر يوم للتدريس في الفصل الدراسي االول 2020/2019

20201/23

عيد ميالد جاللة الملك عبدهللا الثاني بن الحسين

2020/1/30

بدء التسجيل للفصل الدراسي الثاني

2020/1/19

االمتحانات النهائية

2020/2/3 – 2020/1/26

بدء عطلة الطلبة

2020/2/4

اخر موعد لتسليم النتائج النهائية للفصل االول

2020/2/6

اعالن نتائج الفصل الدراسي االول للطلبة

2020/2/6

بدء إجازة اعضاء الهيئة التدريسية

2020/2/13 - 2020/2/9

اخر موعد لالعتراض على النتائج النهائية للفصل االول

2020/2/16

الفصل الدراسي الثاني 2020/2019
اخر موعد لتسجيل مواد الفصل الدراسي الثاني 2019/2020

2020/2/13

بدء التدريس للفصل الدراسي الثاني

2020/2/16

فترة السحب واالضافة

2020/2/20 - 2020/2/16

اخر موعد لتسليم نتائج غير مكتمل للفصل الدراسي االول 2019/2020

2020/3/12

االمتحان االول

2020/3/26 - 2020/3/22

ذكرى اإلسراء و المعراج  27رجب 1440هـ (تقديرا)

2020/3/22

االمتحان الثاني

2020/4/23 - 2020/4/19

اخر موعد لتسليم قوائم الحرمان من الكليات

2020/5/7

انتهاء فترة سحب المواد بدون ترصيد

2020/5/7

اخر يوم للتدريس في الفصل الدراسي الثاني 2020/2019

2020/5/12

بدء التسجيل للفصل الدراسي الصيفي

2020/5/13

االمتحانات النهائية

2020/5/21 - 2020/5/13

بدء عطلة الطلبة

2020/5/24

عيد الفطر السعيد ( تقديرا)

2020/5/27 - 2020/5/24

اخر موعد العتماد النتائج النهائية للفصل الثاني

2020/6/4

اعالن نتائج الفصل الدراسي الثاني للطلبة

2020/6/4

اخر موعد لالعتراض على النتائج النهائية للفصل الثاني

2020/6/14

بدء إجازة اعضاء الهيئة التدريسية

2020/6/14

الفصل الدراسي الصيفي 2020/2019
بدء التسجيل للفصل الدراسي الصيفي 2020/2019

2020/5/13

اخر موعد لتسجيل مواد الفصل الدراسي الصيفي 2019/2020

2020/6/18

بدء التدريس للفصل الدراسي الصيفي

2020/6/21

االمتحان االول

2020/7/2 - 2020/6/28

االمتحان الثاني

2020/7/23 - 2020/7/19

انتهاء فترة سحب المواد بدون ترصيد

2020/8/6

عيد االضحى المبارك ( تقديراً)

2020/8/4 - 2020/7/31

االمتحانات النهائية

2020/8/20 - 2020/8/16

بدء عطلة الطلبة

2020/8/23

اخر موعد العتماد النتائج النهائية للفصل الصيفي

2020/8/27

اعالن نتائج الفصل الدراسي الصيفي للطلبة

2020/8/27

بدء اجازة أعضاء الهيئة التدريسية

2020/8/30

اخر موعد لالعتراض على النتائج النهائية للفصل الصيفي

2020/9/6

بدء العام الجامعي ودوام اعضاء الهيئة التدريسية

2020/9/1

