
 

 لعمادة الدراسات العلياتقويم اإلجراءات األكاديمية 

 هـ3144 ثانيلفصل الدراسي الا
 

 التواريخ حسب تقويم أم القرى  •

 عبر الرابط : واملتاح * يستكمل الطلب على النموذج املخصص على موقع عمادة الدراسات العليا 

 theViceDeanshipofGraduateStudiesforStudentAffairs.aspx-of-https://www.pnu.edu.sa/ar/Deanship/PostGraduate/Pages/Forms 
 

 :  الروابط التالي من خالل ببرامج الدراسات العليا شروط التحويلعلى  **يرجى االطالع

 التنفيذية بجامعة األميرة نورة بنت عبدالرحمن )التحويل(:الالئحة املوحدة للدراسات العليا  في الجامعات وقواعدها  -

https://www.pnu.edu.sa/ar/Deanship/PostGraduate/Documents/%الجامعات.20في%20العليا%20للدراسات%20املوحدة%20الالئحةpdf 

 شروط القبول االزمة للتحويل :-

es_programs.aspxhttps://www.pnu.edu.sa/ar/Deanship/PostGraduate/Pages/graduatestudi 

 

 التاريخ امليالدي التاريخ الهجري  اليوم األسبوع االجراء اشارة

ــ املقيداتسداد الرسوم الدراسية للطالبات     سداد ـــ ـــ ـــ ــ  ــ
 م2/1/2022 هـ29/5/1443 األحـد من

 م6/1/2022 هـ3/6/1443 الخميس إلى

ـــــ تسجيل الجداول الدراسية تسجيل ـــ ـــ ــ  ــ
 م9/1/2022 هـ6/6/1443 األحـد من

 م13/1/2022 هـ10/6/1443 الخميس إلى

 م16/1/2022 هـ13/6/1443 األحـد األول  بداية الدراسة البداية

الفرصة 

 اإلضافية

 طلب الفرصة اإلضافية لتجاوز املدة املقررة للحصول على الدرجة العلمية

 (*يرفق  النموذج املطلوب  قبل فصل دراس ي على األقل من انتهاء املدة الالئحية) 

 م16/1/2022 هـ13/6/1443 األحـد من األول 

 م17/2/2022 هـ16/7/1443 الخميس إلى الخامس

 الثالث إجازة نهاية أسبوع مطولة إجازة
 م2/2/2022 هـ1/7/1443 األربعاء من

 م3/2/2022 هـ2/7/1443 الخميس إلى

 تحويل
 طلب التحويل من خارج جامعة األميرة نورة بنت عبدالرحمن

 ( **لالطالع على شروط البرامج عبر الرابط)

 م6/2/2022 هـ5/7/1443 األحد من الرابع

 م24/2/2022 هـ23/7/1443 الخميس إلى السادس

االنسحاب 

 واالنقطاع
 م13/2/2022 هـ12/7/1443 األحـد الخامس ارسال قائمة املنقطعات واملنسحبات من الكليات

 إجازة
 السادس إجازة نهاية أسبوع مطولة

 م23/2/2022 هـ22/7/1443 األربعاء من

 م24/2/2022 هـ23/7/1443 الخميس إلى

 م10/3/2022 هـ7/8/1443 نهاية دوام الخميس الثامن منتصف الفصل الدراس ي الثانيإجازة 

 م20/3/2022 هـ17/8/1443 األحـد التاسع بداية الدراسة بعد إجازة منتصف الفصل الدراس ي الثاني بداية

 الجداول 
ارسال الجداول الدراسية وجداول االختبارات النهائية للفصل الدراس ي 

 الثاني وادخالها على نظام البانر

 م20/3/2022 هـ17/8/1443 األحـد من التاسع

 م27/3/2022 هـ24/8/1443 األحـد إلى العاشر

 تأجيل
 هـ1444تقديم طلبات تأجيل الدراسة للفصل الدراس ي األول 

 *املطلوب ( يرفق النموذج )

 م16/1/2022 هـ13/6/1443 األحـد من األول 

 م19/5/2022 هـ18/10/1443 الخميس إلى الخامس عشر

 اعتذار
 تقديم طلبات االعتذار عن فصل دراس ي

 ( *يرفق النموذج املطلوب )

 م16/1/2022 هـ13/6/1443 األحد من األول 

 م31/3/2022 هـ28/8/1443 الخميس إلى العاشر

 م25/4/2022 هـ24/9/1443 نهاية دوام يوم اإلثنين بداية إجازة عيد الفطر  إجازة

 م8/5/2022 هـ7/10/1443 األحد الرابع عشر بداية الدراسة بعد إجازة عيد الفطر بداية

 السادس عشر إجازة نهاية أسبوع مطولة إجازة
 م25/5/2022 هـ24/10/1443 األربعاء من

 م26/5/2022 هـ25/10/1443 الخميس إلى

 االختبارات النهائية  االختبارات
 م29/5/2022 هـ28/10/1443 األحد من السابع عشر

 م9/6/2022 هـ10/11/1443   الخميس إلى الثامن عشر

 م9/6/2022 هـ10/11/1443   نهاية دوام الخميس إجازة نهاية العام للطالبات  إجازه    

https://www.pnu.edu.sa/ar/Deanship/PostGraduate/Pages/Forms-of-theViceDeanshipofGraduateStudiesforStudentAffairs.aspx
https://www.pnu.edu.sa/ar/Deanship/PostGraduate/Documents/اللائحة%20الموحدة%20للدراسات%20العليا%20في%20الجامعات.pdf
https://www.pnu.edu.sa/ar/Deanship/PostGraduate/Documents/اللائحة%20الموحدة%20للدراسات%20العليا%20في%20الجامعات.pdf
https://www.pnu.edu.sa/ar/Deanship/PostGraduate/Pages/graduatestudies_programs.aspx

