
 
 األكادميية  تقويم اإلجراءات

 هـ1441الجامعي  للعام

 

 

 *التواريخ حسب تقويم أم القرى

 

 

 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 



 
 األكادميية  تقويم اإلجراءات

 هـ1441الجامعي  للعام

 

 

 *التواريخ حسب تقويم أم القرى

 

 

 لفصل الدراسي الثانيا

*امليالديالتاريخ   اإلجراء سبوعاأل الفرتة *التاريخ اهلجري 
2020/يناير/19 أهـ1441/جمادى الولى / 24  أالحد أ أالولأ أإجازة منتصف العام الدراس ي استئناف الدراسة بعد

2019 ديسمبر/ /29 أهـ1441 /جمادى الولى  / 3  أالحد أمن أ
  للفصل الدراس ي الثاني  دراسةال تأجيل طلب

2020/ يناير/ 30 أهـ1441/ اآلخرة/ جمادى  5  أالخميس أإلى أالثاني

2020/ يناير/ 12 أهـ1441/جمادى الولى /17  أحدلأا أمن خالل إجازة 

أمنتصف العام
أ الحذف واإلضافة

2020/ يناير/ 15 أهـ1441/جمادى الولى/ 20  أربعاءالأ أإلى

2020/ يناير/ 16 أهـ1441/ جمادى الولى/ 21  أالخميس أمن
أ أ طلب تعديل

 
أالجدول إلكترونيا

2020/ يناير/ 18 أ1441/ جمادى الولى/  23  أالسبت أإلى

2020/ فبراير/ 2 أهـ1441/ جمادى اآلخرة / 8  أالحد أمن أالثالث أالثانياالعتذار عن دراسة الفصل الدراس ي طلب 

2020/ مارس/ 26أاالعتذار عن دراسة مقررأ أهـ1441/ شعبان/  2  أالخميس أإلى أالعاشر

2020فبراير/ / 9 أهـ1441/جمادى اآلخرة/15  أالحد أمن أرابعال بنت عبد  التحويل من خارج جامعة الميرة نورةطلب 

2020/ فبراير/ 20أالرحمن أهـ1441/جمادى اآلخرة /26  أالخميس أإلى أالخامس

2020/ فبراير/ 23 أهـ1441/جمادى اآلخرة/29  أالحد أمن أالسادس
أطلب مدة استثنائية للمتجاوزات املدة النظامية 

2020/ مارس/ 5 أهـ1441/ رجب/ 10  أالخميس أإلى أالسابع

2020/ مارس/ 15 أهـ1441/ رجب/ 20  أالحد أمن أتاسعال
أ)تغيير التخصص( التحويل الداخليطلب  

2020/ مارس/ 26 أهـ1441/ شعبان/ 2  أالخميس أإلى  العاشر

2020/ مارس/ 8 أهـ1441/ رجب/ 13  أالحد أمن أالثامن
أللطالبات املنقطعات قيد طلب إعادة

2020/ مارس/ 19 أهـ1441/ رجب/ 24  أالخميس أإلى  التاسع

2020/ مارس/29 أهـ1441/ شعبان /5  أالحد أمن  الحادي عشر
أاملبكركاديمي الاإلرشاد التسجيل وأ

2020/ إبريل/  9  أهـ1441/شعبان/ 16  أالخميس أإلى ي عشرثانال  

2020مارس/ / 29 أهـ1441/ شعبان/ 5  أالحد أمن أالحادي عشر  لطالبات الكليات: غبات التخصيصاختيار رأ

2020/ إبريل/  9أوالفنون واللغات واملجتمع التأسيسية الصحية والتصاميم أهـ1441/ شعبان/ 16  أالخميس أإلى  الثاني عشر

2020مايو/ /  3  أهـ1441/ رمضان/ 10  أالحد أمن أعشر السادس  ول للعامالأ للفصل بنظام الزيارةطلب الدراسة 

2020/ يونيو/ 18أ هـ  2144 الجامعي أهـ1441شوال/ / 26  أالخميس أإلى أ

أهـ1441/ شعبان/ 19 12/ أبريل/2020 أمن الحد
أالثالث عشر أهـ1441للعام الجامعي مقررات الصيفيإدخال رغبات 

أهـ1441/ شعبان/ 20 13/ أبريل/2020 أاإلثنين أإلى

2020/ إبريل/ 26 أهـ1441/ رمضان/ 3  أالحد أمن أالخامس عشر
أختبارات النهائيةاالأ

أهـ1441/ رمضان/ 19 2020/ مايو/ 12 أثالثاءال أإلى أالسابع عشر

2020/ مايو/ 14 أهـ1441/ رمضان/ 21  أدوام يوم الخميسنهاية  أ أللطالبات العام نهاية إجازة بداية

2020/ أغسطس/ 30 أهـ1442/ محرم/ 11  أالحد أ أالولأ أهـ1442بداية العام الدراس ي 
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  الصيفي الدراسي الفصل 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 اإلجراء سبوعاأل الفرتة *التاريخ اهلجري *التاريخ امليالدي

أهـ1441/ شوال/ 8 2020/مايو/31 أالحد أ أ أالحذف واإلضافة 

أهـ1441/ شوال/ 9 2020/يونيو/1 أاإلثنين أ- أالولأ أبداية الدراسة 

أ2020/ يونيو/ 7 أهـ1441/ شوال/ 15 أالحد أمن أالثاني أالفصل

أالصيفي القصير
أطلب االعتذار عن دراسة الفصل الصيفي

أواالعتذار عن مقررأ

أ2020/ يونيو/ 18 أهـ1441/ شوال/ 26 أالخميس أإلى أالثالث

أ2020/ يونيو/ 7 أهـ1441/ شوال/ 15 أالحد أمن أالثاني
أالفصل الصيفي

أ2020/ يونيو/ 25 أهـ1441/ القعدة ذو/ 4 أالخميس أإلى  الرابع

أ2020/ يوليو/ 8 أهـ1441/ القعدة ذو/ 17 أالربعاء أمن
أالسادس

 الفصل

 القصير الصيفي

 النهائية االختبارات
أ2020/ يوليو/ 9 أهـ1441/ القعدة ذو/ 18 أالخميس أإلى

أ2020/ يوليو/21 أهـ1441/القعدة ذو/ 30 أالثالثاء أمن
أالثامن أالصيفي الفصل

أ2020/يوليو/23 أهـ1441/ الحجة ذو/  2 أالخميس أإلى


