
11/07/2019 امعـــــي ا ــــم التقو

٢٠٢٠/٢٠١٩ ام ا - العام ي الثا الدرا الفصل

مؤتة جامعة

يل وال القبول وحدة

نحدسبوع عاءالثالثاءثن سر م معةا تا الس

٠١/١٩٠١/٢٠٠١/٢١٠١/٢٢٠١/٢٣٠١/٢٤٠١/٢٥

٠١/٢٦٠١/٢٧٠١/٢٨٠١/٢٩٠١/٣٠٠١/٣١٠٢/٠١ول 

ي ٠٢/٠٢٠٢/٠٣٠٢/٠٤٠٢/٠٥٠٢/٠٦٠٢/٠٧٠٢/٠٨الثا

٠٢/٠٩٠٢/١٠٠٢/١١٠٢/١٢٠٢/١٣٠٢/١٤٠٢/١٥الثالث

ع ٠٢/١٦٠٢/١٧٠٢/١٨٠٢/١٩٠٢/٢٠٠٢/٢١٠٢/٢٢الرا

امس ٠٢/٢٣٠٢/٢٤٠٢/٢٥٠٢/٢٦٠٢/٢٧٠٢/٢٨٠٢/٢٩ا

٠٣/٠١٠٣/٠٢٠٣/٠٣٠٣/٠٤٠٣/٠٥٠٣/٠٦٠٣/٠٧السادس

ع ٠٣/٠٨٠٣/٠٩٠٣/١٠٠٣/١١٠٣/١٢٠٣/١٣٠٣/١٤السا

٠٣/١٥٠٣/١٦٠٣/١٧٠٣/١٨٠٣/١٩٠٣/٢٠٠٣/٢١الثامن

٠٣/٢٢٠٣/٢٣٠٣/٢٤٠٣/٢٥٠٣/٢٦٠٣/٢٧٠٣/٢٨التاسع

٠٣/٢٩٠٣/٣٠٠٣/٣١٠٤/٠١٠٤/٠٢٠٤/٠٣٠٤/٠٤العاشر

عشر ادي ٠٤/٠٥٠٤/٠٦٠٤/٠٧٠٤/٠٨٠٤/٠٩٠٤/١٠٠٤/١١ا

عشر ي ٠٤/١٢٠٤/١٣٠٤/١٤٠٤/١٥٠٤/١٦٠٤/١٧٠٤/١٨الثا

عشر ٠٤/١٩٠٤/٢٠٠٤/٢١٠٤/٢٢٠٤/٢٣٠٤/٢٤٠٤/٢٥الثالث

عشر ع ٠٤/٢٦٠٤/٢٧٠٤/٢٨٠٤/٢٩٠٤/٣٠٠٥/٠١٠٥/٠٢الرا

عشر امس ٠٥/٠٣٠٥/٠٤٠٥/٠٥٠٥/٠٦٠٥/٠٧٠٥/٠٨٠٥/٠٩ا

عشر ٠٥/١٠٠٥/١١٠٥/١٢٠٥/١٣٠٥/١٤٠٥/١٥٠٥/١٦السادس

امن

٢٠٢٠/٠١/٢١٢٠٢٠/٠١/٢٣

٢٠٢٠/٠١/٢٦

٢٠٢٠/٠١/٣٠

٢٠٢٠/٠٢/٠٦

٢٠٢٠/٠٣/٠٥

٢٠٢٠/٠٣/٠٥

٢٠٢٠/٠٤/١٦

٢٠٢٠/٠٤/٢٨

عطلة٢٠٢٠/٠٥/٠١

٢٠٢٠/٠٥/٠٧

٢٠٢٠/٠٥/٠٢٢٠٢٠/٠٥/١٤

٢٠٢٠/٠٥/١٧

٢٠٢٠/٠٥/٢٠

٢٠٢٠/٠٥/٢١

٢٠٢٠/٠٥/٢١

٢٠٢٠/٠٥/٢٤

عطلة٢٠٢٠/٠٥/٢٤٢٠٢٠/٠٥/٢٧

عطلة٢٠٢٠/٠٥/٢٥

٢٠٢٠/٠٥/٢٨

٢٠٢٠/٠٥/٢٨

ستقالل عيد

(تقديرا) السعيد الفطر عيد

ي الثا الدرا للفصل ائية ال متحانات

ن الفصل ن ب ما وعطلة س التدر يئة أعضاء إجازة بدء

خ التار

الدراسة تأجيل طلبات لتقديم موعد اخر

ول  ختبار لعقد موعد أخر

ي الثا ختبار لعقد موعد أخر

العمال عيد

. ا ال املشار ية الدي عياد العطل ع عديل اي او طارئھ او خاصة املناسبة انت سواء اضافية عطل اي عن امعة ا ستعلن

( التجس أخرى /طلبة جامعات من املنتقل ( الطالب امعة با التحاقھ من ن دراسي ن فصل اول خالل املعنية لية ال ا املواد معادلة بطلب الطالب يتقدم أن : يجب مالحظھ

العمداء مجلس ن  من ج ر ا الطلبة نتائج إقرار توقع

يل ال و القبول لوحدة ليات ال من العالمات مراجعة نماذج سليم ل موعد آخر

املناسبة

يل ال و القبول لوحدة ليات ال من ائية ال النتائج سليم ل موعد آخر

ن ج ر ا الطلبة لنتائج قسام مجالس اقرار

ن ج ر ا الطلبة لنتائج ليات ال مجالس اقرار

ائية ال العالمة مراجعة طلب لتقديم موعد اخر

مالحظات

الطلبة ميع ضافة و ب ال ة ف

ي الثا للفصل س التدر بدء ، س التدر يئة أعضاء دوام بدء

. املكتمل غ امتحان لعقد موعد آخر

ليات ال من املكتمل غ امتحان تائج ب يل وال القبول وحدة د و ل موعد آخر

أك أو مادة دراسة من اب ة ف اء ان

امعية                                                                               ا الرسائل ملناقشة موعد أخر

متحانات و الدرا دول ا شعبة


