
 

 اإلجراء  سبوعاأل الفترة التاريخ الهجري*  التاريخ الميالدي* 
 القبول  بوابة فتح - من األحد  هـ    1442 الثاني ربيع  21 م    2020 ديسمبر  6

 القبول بوابة غلق - إلى  األربعاء هـ   1442األول  جمادى   8 م 2020/  ديسمبر/  23

 الرسوم القبول وتسديد تأكيد فترة وبدء النتائج إعالن موعد - من الثالثاء هـ   1442األول  جمادى  14 م   2020 ديسمبر 29
 الدراسية 

 الدراسية الرسوم وتسديد القبول  لتأكيد موعد آخر - إلى  األثنين  هـ   1442األول جمادى 20 م   2021 يناير  4

 - - األحد  هـ   1442األول جمادى 26 م   2021 يناير 10
  للطالبات الجامعي بالرقم النصية الرسائل إرسال موعد

 المقبوالت 

 - - األربعاء هـ   1442األول  جمادى 29 م  2021 يناير  13
  و القبول عمادة قبل من الدراسية الجداول تسجيل

 التسجيل

 - من األربعاء هـ   1442األول جمادى 29  م   2021 يناير 13
 الجامعية  البطاقات إصدار

  إلى  الخميس  هـ   1442 الثاني جمادى  1 م   2021 يناير 14

 الدراسة  بدء - - األحد  هـ   1442 الثاني جمادى 4   م  2021 يناير  17
 " منارة نورة "   ئةتهيالبرنامج  - - الخميس  هـ   1442 الثاني جمادى  1 م   2021 يناير 14

 - من األحد  هـ   1442جمادى األولى   12 م   2020 ديسمبر 27
 ثانيطلب تأجيل الدراسة للفصل الدراسي ال

 الثاني  إلى  الخميس  هـ   1442 الثاني جمادى 15 م   2021 يناير 28

 األول  الدراسي الفصل دراسة عن االعتذار طلب الثالث  من األحد  هـ   1442 الثاني جمادى  18  م  2021يناير   31

 العاشر  إلى  الخميس  هـ   1442 شعبان 12  م    2021مارس  25 مقرر دراسة عن االعتذار

 النهائية االختبارات بداية الخامس عشر  الثالثاء هـ 1442رمضان/ 15  م   2021أبريل27 

 ( للطالبات)الفطر عيد إجازة بداية الخامس عشر  نهاية دوام يوم الخميس  ه1442/رمضان 17  م   2021أبريل 29 

 الفطر  عيد إجازة بعد الدراسة استئناف السادس عشر  الثالثاء ه 1442/شوال 6  م   2021مايو 18 
 عشر ابعالس من حد األ ه 1442شوال/ 11  م   2021مايو 23

 استئناف االختبارات النهائية 
 الثامن عشر إلى  الخميس  هـ 1442شوال/ 22  م   2021يونيو 3

 للطالبات  العام نهاية إجازة بداية الثامن عشر نهاية دوام يوم الخميس  ه 1442شوال/ 22  م   2021يونيو3 

 ـ ه1443 الدراسي العام بداية األحد  ه1443محرم/ 21  م   2021اغسطس  29
 

( عن ُبعد) بنمط التعليم  التسويق دبلوم   لبرنامج تقويم اإلجراءات األكاديمية  

هـ1442للعام الجامعي    

 


