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 لفصل الدراسي األولا

 اإلجراء سبوعاأل اليوم * التاريخ اهلجري * التاريخ امليالدي

2019/ أغسطس /25 هـ1440/ ذو الحجة /24  حدالأ  أ  أعودة أعضاء الهيئة التعليمية

أ2019/ أغسطس/21 أهـ1440/ ذو الحجة/ 20 أربعاءالأ أمن أالحذف واإلضافة

أ2019/ أغسطس /24أ أهـ1440/ ذو الحجة/ 23 أالسبت أإلى

أ2019/أغسطس/  4 أهـ1440/ذو الحجة/  3 أالحد أمن أ
 دراسة للفصل الدراس ي الولأطلب تأجيل ال

أ2019/سبتمبر/  12 أهـ1441/محرم  /13 أالخميس أإلى أالثاني

2019/ أغسطس/25 أهـ1440/الحجة ذو/ 24  أالحد أمن
أ
 
أطلب تعديل الجدول إلكترونيا

2019/ أغسطس /28 أهـ1440/ ذو الحجة /27  أالربعاء أإلى

أ2019/سبتمبر/  1 أهـ1441/ محرم/ 2 أالحد أ أالولأ  بداية الدراسة

أ2019/سبتمبر/  23 أهـ1441/محرم /24 أثنيناإل أ أالرابع أإجازة اليوم الوطني

أ2019/سبتمبر/ 15 أهـ1441 //محرم 16 أالحد أمن أالثالث أالولأالدراس ي االعتذار عن دراسة الفصل طلب 

أ2019/نوفمبر / 7أاالعتذار عن دراسة مقررأ أهـ1441/ ربيع الولأ/10 أالخميس أإلى أالعاشر

أ2019/سبتمبر/ 22 أهـ1441/محرم / 23 أالحد أمن أرابعال بنت  التحويل من خارج جامعة الميرة نورة طلب

2019/  أكتوبر /3أعبدالرحمن أهـ1441/صفر/ 4  أالخميس أإلى أالخامس

2019/ أكتوبر/ 6 أهـ1441/ صفر/ 7  أالحد أمن أالسادس
أطلب مدة استثنائية للمتجاوزات املدة النظامية

2019/ أكتوبر/ 17 أهـ1441/صفر/ 18  أالخميس أإلى أالسابع

2019أكتوبر/  /27 أهـ1441/صفر/  28  أالحد أمن أالتاسع
أ)تغيير التخصص( التحويل الداخليطلب 

2019/نوفمبر/  7 أهـ1441/ ربيع الولأ/10  أالخميس أإلى  العاشر

2019/ أكتوبر/ 20 أهـ1441/صفر/ 21  أالحد أمن  الثامن
أللطالبات املنقطعات عادة قيدإطلب 

2019/ أكتوبر/ 31 أهـ1441/ ربيع الولأ/ 3  أالخميس أإلى  التاسع

2019/نوفمبر/  10 أهـ1441/ ربيع الولأ/ 13  أالحد أمن  الحادي عشر
 املبكرالكاديمي اإلرشاد التسجيل وأ

2019/ نوفمبر/ 21 أهـ1441/ ربيع الول /24  أالخميس أإلى عشر ثانيال  

2019/نوفمبر/  10 أهـ1441/ربيع الول/ 13  أالحد أمن أالحادي عشر ألطالبات الكليات: اختيار رغبات التخصيص

2019/ نوفمبر/ 21أواللغات واملجتمعالتأسيسية الصحية والتصاميم والفنون  أهـ1441/ ربيع الول /24  أالخميس أإلى  الثاني عشر

2019/ ديسمبر/ 15 أهـ1441/ ربيع اآلخر /18  أالحد أمن أالسادس عشر
أاالختبارات النهائية

2019ديسمبر/  /31 أهـ1441/ جمادى الولى/ 5  أالثالثاء أإلى أالثامن عشر

2019/ ديسمبر/ 22 أهـ1441اآلخر/ /ربيع  25  أالحد أمن أالسابع عشر
 طلب الدراسة بنظام الزيارة للفصل الدراس ي الثاني

2020/ يناير/ 16 أهـ1441/جمادى الولى/ 21  أالخميس أإلى أ

2020/يناير/ 2 أهـ1441/جمادى الولى/  7   أنهاية دوام يوم الخميس  إجازة منتصف العام الدراس ي 

 
 


