
 

 

 

 

 اإلجراء األسبوع اليوم التاريخ الهجري * التاريخ الميالدي *

 عودة أعضاء الهيئة التعليمية   الخميس ه1442/محرم/8 م2020/أغسطس/27

 الدراسةبداية  األول   األحد هـ1442/محرم/11 م2020/أغسطس/30

 - من األحد هـ1441/ذو الحجة/19 م2020/أغسطس/9

 طلب تأجيل الدراسة للفصل الدراسي األول

 الثاني إلى الخميس هـ1442/محرم/22 م2020/سبتمبر/10

 من األربعاء هـ 1441/ ذو الحجة / 29 م2020/أغسطس/19
 الحذف واإلضافة

 إلى السبت هـ 1442/ محرم /  3 م2020/أغسطس/22

 من األحد هـ 1442/ محرم /  4 م2020/أغسطس/23

 طلب تعديل الجدول إلكترونيا  

 إلى األربعاء هـ 1442/ محرم /  7 م2020/أغسطس/26

   من األحد هـ1442/محرم/4 م2020/أغسطس/23

 طلب الدراسة بنظام الزيارة للفصل الدراسي األول
 األول إلى الثالثاء هـ1442/محرم/13 م2020/سبتمبر/1

 إجازة اليوم الوطني الرابع   األربعاء هـ1442/صفر/6 2020/سبتمبر/23

 طلب االعتذار عن دراسة الفصل الدراسي األول الثالث من األحد هـ1442/محرم/25 م2020/سبتمبر/13

 العاشر إلى الخميس هـ1442/ربيع األول/19 م2020/نوفمبر/5 االعتذار عن دراسة مقرر

 الرابع من األحد هـ1442/صفر/3 م2020/سبتمبر/20

 طلب التحويل من خارج جامعة األميرة نورة بنت عبدالرحمن

 الخامس إلى الخميس هـ1442/صفر/14 م2020/أكتوبر/1

 السادس من األحد هـ1442/صفر/17 م2020/أكتوبر/4
 طلب مدة استثنائية للمتجاوزات المدة النظامية

 السابع إلى الخميس هـ1442/صفر/28 م2020/أكتوبر/15

 السابع من األحد هـ1442/صفر /24 م2020/أكتوبر/11
 طلب إعادة قيد للطالبات المنقطعات

 الثامن إلى الخميس هـ1442/ربيع/األول/5 م2020/أكتوبر/22

 التاسع من األحد ه14412/ربيع األول/8 م2020/أكتوبر/25
 طلب التحويل الداخلي )تغيير التخصص(

 العاشر إلى الخميس هـ1442/ربيع األول/19 م2020/نوفمبر/5

 الحادي عشر من األحد هـ1442/ربيع األول/22 م2020/نوفمبر/8
 التسجيل واإلرشاد األكاديمي المبكر

 الثاني عشر إلى الخميس هـ1442/ربيع الثاني/4 م2020/نوفمبر/19

 اختيار رغبات التخصيص لطالبات الكليات: الحادي عشر من األحد هـ1442/ربيع األول/22 م2020/نوفمبر/8

 الثاني عشر إلى الخميس هـ1442/ربيع الثاني/4 م2020/نوفمبر/19 التأسيسية الصحية والتصاميم والفنون واللغات والمجتمع

 السادس عشر من األحد هـ1442/ربيع الثاني/28 م2020/ديسمبر/13
 االختبارات النهائية

 الثامن عشر إلى الثالثاء هـ1442/جمادى األولى/14 م2020/ديسمبر/29

 إجازة منتصف العام الدراسي  نهاية دوام يوم الخميس هـ1442/جمادى األولى/16 م2020/ديسمبر/31

 

 هـ1442تقويم اإلجراءات األكاديمية للعام الجامعي 

 الفصل الدراسي األول

 



 

 

 

 اإلجراء سبوعاأل الفترة التاريخ الهجري* التاريخ الميالدي*
 الدراسة استئناف األول  األحد هـ1442/ جمادى اآلخرة /4 م2021/يناير/17

 - من األحد هـ1442/جمادى األولى /12 م2020/ديسمبر/27
 ثانيطلب تأجيل الدراسة للفصل الدراسي ال

 الثاني إلى الخميس هـ1442/جمادى اآلخرة /15 م2021/ يناير /28

 من األحد هـ  1442/ جمادى األولى/ 26 م  2021/ يناير /  10
 الحذف واإلضافة

 إلى الثالثاء هـ  1442/ جمادى األولى/ 28 م  2021/ يناير /  12

 من األربعاء هـ  1442/ جمادى األولى/ 29 م  2021/ يناير /  13
 إلكترونيا   الجدول تعديل طلب

 إلى السبت هـ  1442/ جمادى اآلخرة/ 3 م  2021/ يناير /  16

 - من األحد هـ 1442/األولى جمادى/  26 م  2021/ يناير /  10
 ثانيطلب الدراسة بنظام الزيارة للفصل الدراسي ال

 األول إلى الثالثاء ه1442/جمادى اآلخرة/6 م2021/يناير/19

ثاني ال الدراسي الفصل دراسة عن االعتذار طلب الثالث من األحد ه1442/جمادى اآلخرة/18 م2021/يناير/31  
 العاشر إلى الخميس ه1442/شعبان/12 م2021/مارس/25 مقرر دراسة عن االعتذار

 الرابع من األحد ه1442/ جمادى اآلخرة/25 م2021/فبراير/7
 طلب التحويل من خارج جامعة األميرة نورة بنت عبدالرحمن

 الخامس إلى الخميس هـ1442/رجب/6 م2021/فبراير/18

 السادس من األحد ه1442/رجب/9 م2021/فبراير/21
 للمتجاوزات المدة النظاميةطلب مدة استثنائية 

 السابع إلى الخميس ه1442/رجب/20 2021/مارس/4

 السابع من األحد هـ1442/رجب/16 م2021/فبراير/28
 المنقطعات للطالبات قيد إعادة طلب

 الثامن إلى الخميس ه1442/رجب/27 م2021/مارس/11

 التاسع من األحد ه1442/شعبان/1 م2021/مارس/14
 (التخصص تغيير) الداخلي التحويل طلب

 العاشر إلى الخميس ه1442/شعبان/12 م2021/مارس/25

 من األحد ه1442/شعبان/8 م2021/مارس/21
 ه1442 الجامعي للعام الصيفي الفصل مقررات رغبات إدخال العاشر

 إلى الخميس ه1442/شعبان/12 م2021/مارس/25

 الحادي عشر من األحد ه1442/شعبان/15 م2021/مارس/28
 المبكر األكاديمي واإلرشاد التسجيل

 الثاني عشر إلى الخميس ه1441/شعبان/26 م2021/أبريل/8

 لطالبات الكليات: اختيار رغبات التخصيص الحادي عشر من األحد ه1442/شعبان/15 م2021/مارس/28
 الثاني عشر إلى الخميس ه1441/شعبان/26 م2021/أبريل/8 التأسيسية الصحية والتصاميم والفنون واللغات والمجتمع

 النهائية االختبارات بداية الخامس عشر الثالثاء هـ1442/رمضان/15 م2021/أبريل/27

 (للطالبات)الفطر عيد إجازة بداية الخامس عشر نهاية دوام يوم الخميس ه1442/رمضان/17 م2021/أبريل/29

 الفطر عيد إجازة بعد الدراسة استئناف عشرالسادس  الثالثاء ه1442/شوال/6 م2021/مايو/18

 عشر ابعالس من حداأل ه1442/شوال/11 م2021/مايو/23
 استئناف االختبارات النهائية

 هـ1442/شوال/22 م2021/يونيو/3
الخمي
 س

 الثامن عشر إلى

 للطالبات العام نهاية إجازة بداية الثامن عشر نهاية دوام يوم الخميس ه1442/شوال/22 م2021/يونيو/3

 ه1443 الدراسي العام بداية األحد ه1443/محرم/21 م29/8/2021
 

هـ1442تقويم اإلجراءات األكاديمية للعام الجامعي   

ثانيالفصل الدراسي ال  
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 اإلجراء سبوعاأل الفترة التاريخ الهجري* التاريخ الميالدي

 الحذف واإلضافة -  األربعاء هـ1442/شوال/7 م2021/مايو/19

 بداية الدراسة األول  األحد هـ1442/شوال/18 م2021/مايو/30

 الفصل الثاني من األحد هـ1442/شوال/25 م2021/يونيو/6
 الصيفي القصير

 طلب االعتذار عن دراسة الفصل الصيفي
 واالعتذار عن مقرر

 الثالث إلى الخميس هـ1442/ذو القعدة/7 م2021/يونيو/17

 الثاني من األحد هـ1442/شوال/25 م2021/يونيو/6
 الفصل الصيفي

 الرابع إلى الخميس هـ1442/ذو القعدة/14 م2021/يونيو/24

 إجازة عيد األضحى السابع نهاية دوام األربعاء هـ1442/ذو الحجة/4 م2021/يوليو/14

 ىعيد األضحاستئناف الدراسة بعد إجازة  الثامن االثنين هـ1442/ذو الحجة/16 م2021/يوليو/26

 من األربعاء هـ1442/ذو القعدة/27 م2021/يوليو/7
 السادس

الفصل الصيفي 
 القصير

 االختبارات النهائية
 إلى الخميس هـ1442/ذو القعدة/28 م2021/يوليو/8

 من األحد هـ1442/الحجة ذو/22 م2021/أغسطس/1
 الفصل الصيفي التاسع

 إلى الثالثاء هـ1442/الحجة ذو/24 م2021/أغسطس/3

هـ1442تقويم اإلجراءات األكاديمية للعام الجامعي   

صيفيالفصل ال  
 


