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”إننــا ســنواصل جهودنــا فــي تمكيــن المــرأة الســعودية ورفــع 
نســب مشــاركتها فــي القطاعيــن العــام والخــاص“

خادم الحرمين الشريفين
الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود

حفظه الله
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»تمكين المرأة والشباب محوران أساسيان للنمو المستدام«

ولي العهد صاحب السمو الملكي األمير 
محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود 

حفظه الله
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مقدمة
ــورة بنــت عبــد الرحمــن مجموعــة مــن برامــج  ــا بجامعــة األميــرة ن تقــدم عمــادة الدراســات العلي
الدراســات العليــا  األكاديميــة والمهنيــة التــي تواكــب المســتجدات العالميــة وتســتجيب لالحتياجــات 

المحليــة وفــق رؤيــة المملكــة 2030.  

ــي،  ــدم الوظيف ــي والتق ــور المهن ــة للتط ــة نوعي ــا قيمــة إضافي ــر برامــج الدراســات العلي تعتب
ومــن هــذا المنطلــق تســعى العمــادة مــع كليــات الجامعــة إلــى االرتقــاء بمســتوى جــودة 
البرامــج والخدمــات والمخرجــات بمــا يتوافــق مــع المعاييــر المحليــة والعالميــة. وتقــدم بعــض 
هــذه البرامــج بشــراكات محليــة أو عالميــة مــع جهــات أكاديميــة أو مهنيــة متخصصــة بمــا يحقــق 
التمّيــز والقيمــة التنافســية فــي مخرجــات برامــج الدراســات العليــا فــي المجــاالت العلميــة 
والعمليــة، ويتجــاوز حــدود التخصصــات األساســية إلــى تخصصــات نوعيــة جديــدة وبرامــج مرنــة 
ــاً، وفــق توجهــات  ــاً وعالمي ــرات المتســارعة محلي ــة  االحتياجــات والمتغي ــح نقــاط خــروج لتلبي تتي
الجامعــة نحــو تحقيــق مســتهدفات الرؤيــة وبرنامــج تنميــة القــدرات البشــرية لتحقيــق مســتقبل 
واعــد لخريجــات منافســات تتوائــم مخرجــات تعلمهــن مــع متطلبــات ســوق العمــل ومجــال ريــادة 

األعمــال.

ــاراً  ــر المســتمر فــي كافــة البرامــج والخدمــات الداعمــة لتكــون خي ــذا تســعى الجامعــة للتطوي ل
متميــزاً لطالبــات الدراســات العليــا ذوات الهمــة والطمــوح العالــي للمســاهمة فــي الحــراك 
التنمــوي لمجتمــع حيــوي ديناميكــي يزخــر بخبــرات علميــة وبحثيــة ومهنيــة بأعلــى مســتوى. 

وتتولــى عمــادة الدراســات العليــا اإلشــراف علــى جميــع برامــج الدراســات العليــا بالجامعــة واألمــور 
المتعلقــة بهــا وفــق ضوابــط الالئحــة الموحــدة للدراســات العليــا فــي الجامعــات الســعودية، 

التــي تمثــل مرجعــاً للطالبــات واألقســام لتنظيــم الشــؤون واإلجــراءات األكاديميــة والطالبيــة.   

ــتعراض موجــز   ــع اس ــة، م ــي الجامع ــة ف ــا المتاح ــات العلي ــج الدراس ــل برام ــذا الدلي ــتعرض ه يس
لبعــض الممكنــات والميــزات التنافســية للجامعــة وللكليــات التــي تقــدم هــذه البرامــج، كمــا 
يســتعرض الدليــل بعــض الخدمــات المســاندة والمرافــق الجامعيــة ضمــن منظومــة خدمــات 

متمّيــزة ومتكاملــة لدعــم طالبــة الدراســات العليــا فــي مســيرتها العلميــة فــي الجامعــة.

ولمزيــد مــن المعلومــات عــن برامــج الدراســات العليــا وتحديثهــا، والخدمــات والمرافــق الجامعيــة، 
يمكــن زيــارة الموقــع اإللكترونــي لعمــادة الدراســات العليــا والجامعــة.

https://www.pnu.edu.sa/ar/Deanship/PostGraduate/Documents/%D8%A7%D9%84%D9%84%D8%A7%D8%A6%D8%AD%D8%A9%20%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%88%D8%AD%D8%AF%D8%A9%20%D9%84%D9%84%D8%AF%D8%B1%D8%A7%D8%B3%D8%A7%D8%AA%20%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%84%D9%8A%D8%A7%20%D9%81%D9%8A%20%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%A7%D9%85%D8%B9%D8%A7%D8%AA.pdf
https://www.pnu.edu.sa/ar/Deanship/PostGraduate/Pages/Home.aspx
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عن الجامعة ...

جامعــــة األميرة نــــورة بنــت عبدالرحمــن أكبــر جامعــة 
نســــائية فــي العالــــم مختصــة بتعليم المــرأة. وقد تم 
إنشــاء الجامعــة بأمــر ملكــي عــام 1427هـــ، وتــم وضــع 
حجــر األســاس للجامعــة فــي العــام 1429هـــ الموافــق 
للعــام 2008م، وتســميتها بجامعــــة األميرة نــــورة بنــــت 
مؤســس  عبدالعزيــز  الملــك  شــقيقة  عبدالرحمــــن 
المملكــة العربيــة الســعودية -طيــب اللــه ثــراه- ورائــدة 

تعليــم المــرأة فــي المملكــة. 
وحظيــت جامعــة األميــرة نــورة بنــت عبدالرحمــن برعايــة 
خاصــة ودعــم كريــم مــن القيــادة الرشــيدة حفظهــا 
ــادة  ــة القي ــى تحقيــق رؤي ــه. كمــا ســعت الجامعــة إل الل
النســائية  الكــوادر  وتأهيــل  إعــداد  نحــو  والوطــن 
ــم  ــودة التعلي ــي ج ــر ف ــى المعايي ــق أعل ــزة وف المتمي
والتدريــب المنافــس محليــاً وعالميــاً، بمــا يعكــس هــذه 
الرعايــة والدعــم واالهتمــام الخــاص مــن القيــادة بالمــرأة 

الســعودية.
بنيــة  مــن  المســتوى  عاليــة  ببيئــة  الجامعــة  وتتمّيــز 
ــات  ــرية وممكن ــاءات بش ــة وكف ــزات نوعي ــة وتجهي تحتي
مؤسســية تســتهدف التمّيــز فــي التعليــم والتعلــم 

فــي كافــة الجوانــب األكاديميــة والحيــاة الطالبيــة.
تعمــل الجامعــة وفق رؤية ورســالة وخطة اســتراتيجية 
واضحــة المعالــم بقيــم مســتمدة مــن اســم الجامعــة 
ــي  ــى المســتوى المحل ــة عل بمــا يحقــق منجــزات نوعي
والعالمــي فــي جوانــب متعــددة انعكســت علــى ظهــور 

الجامعــة محليــاً وإقليميــاً وعالميــاً.
ولمزيــد مــن المعلومــات عــن الجامعــة يمكــن االطــالع 
علــى موقــع الجامعــة وعلــى التقاريــر الســنوية التــي 
تتضمــن عرضــاً موجــزاً عــن الجامعــة وعــن أبــرز منجزاتهــا.

مخرجات تنافسية
امرأة ممكنة

مجتمع صحي
تقنيات مبتكرة

نماء

وعي 

ريادة

تجدد

نـ

و

ر

ة

Growth

 Awareness

Pioneering

Agility

التوجهات االستراتيجية

قيم نورة

منظر خارجي للمدينة الجامعية

أن تكــون منــارة المــرأة للمعرفــة 
والقيــم 

للمــرأة  شــاملة  جامعــة  هــي 
التعليميــة  بريادتهــا  متميــزة 
فــي  تســهم  العلميــة  وأبحاثهــا 
بنــاء   االقتصــاد المعرفــي بشــراكة 

وعالميــة مجتمعيــة 

الرؤية

الرسالة

https://www.pnu.edu.sa/ar/ViceRectorates/VRSDF/Pages/annualReport.aspx
https://www.pnu.edu.sa/ar/ViceRectorates/VRSDF/Pages/annualReport.aspx
https://www.pnu.edu.sa/ar/Pages/home.aspx
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برامج الدراسات العليا

البرامج البينية
البرامج الصحية
البرامج العلمية

البرامج اإلنسانية

الحرم األكاديمي
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البرامج البينية

البرامج الصحية

البرامج العلمية

برنامج بيني

كلية الصيدلة

كلية اإلدارة واألعمال

كلية الحاسب اآللي

كلية العلوم

كلية الصحة وعلوم 
التأهيل

كلية التمريض

ماجستير اآلداب في دراسات المرأة

ماجستير الصيدلة اإلكلينيكية المتقدمة

ماجستير العلوم في األحياء )تخصص علم األحياء الدقيقة البيئية والتقنية الحيوية(

ماجستير العلوم في الطاقة واالبتكار

ماجستير العلوم في علوم الحوسبة )تخصص علم البيانات(

ماجستير العلوم في إدارة األعمال

ماجستير العلوم في المحاسبة والضرائب 

ماجستير العلوم في علم النفس اإلكلينيكي

ماجستير العلوم في علوم التمريض )تخصص ممارسة العلوم التمريضية المتقدمة(

ماجستير العلوم في علوم التمريض -تمريض رعاية كبار السن

ماجستير العلوم في علوم التمريض - ممارسة العلوم التمريضية المتقدمة

    -  مسار تمريض الرعاية الحرجة للكبار

    -  مسار تمريض العناية القلبية واألوعية الدموية
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البرامج اإلنسانية

كلية اللغات
الماجستير في الترجمة التخصصية من اللغة العربية إلى اللغة الفرنسية وبالعكس

 الدبلوم العالي في اللغة الفرنسية للسياحة

الدبلوم العالي في اللغة اإلنجليزية للسياحة

الماجستير في الخدمة االجتماعية )مسار إكلينيكي(كلية الخدمة االجتماعية

الماجستير في تصميم األزياء والنسيجكلية التصاميم والفنون

كلية التربية

ماجستير التربية في اإلدارة التربوية )تخصص إدارة المعرفة بالمؤسسات التربوية(

الدبلوم العالي في التدريس باللغة اإلنجليزية

الدبلوم العالي في التعلم اإللكتروني

ماجستير التربية في اإلدارة التربوية )تخصص القيادة التربوية(

الماجستير في الترجمة التخصصية من اللغة العربية إلى اللغة اإلنجليزية وبالعكس

كلية اآلداب

الماجستير في الدراسات اإلسالمية )تخصص التفسير وعلوم القرآن(

الماجستير في الدراسات اإلسالمية )تخصص أصول الفقه(

الماجستير في الدراسات اإلسالمية )تخصص السنة النبوية وعلومها(

الماجستير في الدراسات اإلسالمية )تخصص العقيدة(

الماجستير في اللغة العربية وآدابها  

الماجستير في الدراسات اإلسالمية )تخصص الفقه(
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البرامج البينية
بين الكليات



12 1443هـ - 2022مالدراسات العليا بجامعة األميرة نورة بنت عبدالرحمن

تعتبر برامـج الدراسات العليا البينية المشـتركة بيــن أكثــر مــن قســم علمــي 
فــــي كليــــة واحــــدة أو أكثـــر مـــن كليـــة، مــن البرامــج التــي تفرضهــا متطلبات 
ــي  ــكالت الت ــا والمش ــض القضاي ــة بع ــتقبلية لمعالج ــة والمس ــة الحالي المرحل
تجتمــع وتتداخــل فيهــا التخصصــات وتتطلــب التكامــل بينهــا للوصــول لفهــم 
المشــكالت العميقــة وحلهــا، لتكــون برامــج متجــددة تستشــرف المســتقبل 
وتواكـــب التطـــورات العلميـــة في مجال التخصصات الجديدة ومتطلبـات سـوق 

العمـل. 

وقــد تبنــت جامعــة األميــرة نــورة بنــت عبــد الرحمــن طــرح برنامــج ماجســتير 
دراســات المــرأة، أول برنامــج بينــي نوعــي فــي الجامعــة، وهــو األول مــن 
نوعــه علــى مســتوى المملكــة العربيــة الســعودية.  أتــى هــذا البرنامــج انطالقاً 
مــن كونهــا أكبــر جامعــة نســائية فــي العالــم، واستشــعاراً منهــا لدورهــا فــي 
ــاهمتها  ــع مس ــرأة ورف ــن الم ــى تمكي ــة إل ــة 2030 الرامي ــداف رؤي ــق أه تحقي
فــي التنميــة، بمــا يدعــم الجهــود التــي تبذلهــا الدولــة لتمكيــن المــرأة ورفــع 
ــة المســتقبلية  ــه المرحل ــة كمــاً ونوعــاً ، وبمــا تتطلب مســاهماتها فــي التنمي
ــم الدعــوة لكافــة  ــورة بنــت عبــد الرحمــن بتقدي ، وتشــرفت جامعــة األميــرة ن
ــذي  ــاج ال ــة لترشــيح منســوباتها لاللتحــاق بهــذا البرن ــوزارات وقطاعــات الدول ال
ــك  ــة التحقــت بالبرنامــج وذل ــة ألول دفع ــة دراســية مجاني ــم تقديمــه كمنح ت
ــات المســتفيدة فــي  فــي إطــار تكامــل الجهــود الوطنيــة لخدمــة كافــة الفئ
قطاعــات الدولــة. وقــد تــم إطــالق هــذا البرنامــج تزامنــاً مــع اختيــار مدينــة 

ــة 2020.  ــاض عاصمــة المــرأة العربي الري

البرامج البينية
بين الكليات
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الحرم األكاديمي

أثــر هــذه المنظومــة ومخرجــات الجامعــة مــن الكــوادر النســائية  انعكــس 
المؤهلــة علــى تحقيــق الجامعــة المركــز األول عالميــا فــي الهــدف الخامــس 
ــن الجنســين” كونهــا أكبــر جامعــة نســائية بالعالــم تركــز علــى  “المســاواة بي
ــك فــي  ــع القــرار، وذل ــة وصن ــن المــرأة للمشــاركة فــي التنمي تأهيــل وتمكي
لتقييــم  البريطانيــة  التايمــز  تقدمــه مؤسســة  الــذي  العالمــي  التصنيــف 
الجامعات Times Higher Education Impact Rankings   2021   ويقيس 
تأثيــر الجامعــات علــى المجتمــع بنــاًء علــى نجاحهــا فــي تحقيــق أهــداف األمــم 
 Sustainablel  Development Goals المتحــدة للتنميــة المســتدامة

ــاً  ــاً ومحلي ــاً واألول إقليمي )SDGs(. وحصلــت الجامعــة علــى المركــز 27 عالمي
ــة  ــام الجامع ــس اهتم ــي تعك ــرات الت ــر والمؤش ــن المعايي ــدد م ــا لع لتحقيقه
مجــاالت   فــي   الممارســات  و  األنشــطة  مختلــف  خــالل  مــن  باالســتدامة 
التدريــس، والبحــث العلمــي، وخدمــة المجتمــع وقيــاس تأثيرهــا اســتناداً علــى  
أهــداف األمــم المتحــدة الــــــ 17 للتنميــة المســتدامة والتــي تعتبــر خطــة وإطار 
ــة. ــة والعالمي ــات اإلقليمي نحــو تحقيــق مجتمعــات مســتدامة تتصــدى للتحدي

يدعــم تقديــم البرنامــج فــي الجامعــة وجــود منظومــة متكاملة تدعــم المرأة 
للتوجــه االســتراتيجي  فــي مســيرتها العلميــة والمهنيــة، وذلــك تحقيقــاً 
ــة  ــة االجتماعي ــى التنمي ــر عل ــس األث ــا يعك ــة بم ــرأة ممكن ــو ام ــة نح للجامع

ــتدامة ــاملة المس ــة الش ــة الوطني واالقتصادي

منظومة جهات الجامعة لتحقيق التوجه االستراتيجي امرأة ممكنة 

المرصد الوطني للمرأة مركز سارة السديري لدراسات المرأة

مركز القيادات النسائية

مركز األبحاث الواعدة في البحوث االجتماعية ودراسات المرأة

جائزة األميرة نورة بنت عبدالرحمن 
للتمّيز النسائي

البرامج البينية
بين الكليات

https://wlc.org.sa/ar/
https://www.pnu.edu.sa/ar/Deanship/Research/ResearchCenter/Pages/Brief.aspx
https://nourahprize.pnu.edu.sa/
https://nourahprize.pnu.edu.sa/
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ماجستير اآلداب في دراسات المرأة

برنامج بيني

Masters of Arts in Women’s Studies

نوعــي  بينــي  برنامــج  هــو  المــرأة  دراســات  ماجســتير 
ــة  ــة العربي ــتوى المملك ــى مس ــه عل ــن نوع ــر األول م يعتب
الســعودية، يســتهدف تأهيــل قياديــات للمشــاركة فــي 
برفــع  الرؤيــة  مســتهدفات  وتحقيــق  الوطنيــة  التنميــة 
نســبة مشــاركة المــرأة فــي ســوق العمــل وتمكينهــا مــن 
المشــاركة فــي دعــم التنميــة الوطنيــة فــي كافــة المجاالت. 

المتحــدة،  بالمملكــة   HE Advance مؤسســة  وســاندت 
المتخصصــة فــي مجــال التعليــم العالــي، فــي بنــاء البرنامــج 
فــي  والتقييــم  التدريــس  اســتراتيجيات  بأحــدث  وتقديمــه 
هــذا المجــال، مــن قبــل أعضــاء هيئــة التدريــس بالجامعــة 
ــة فــي إدارة  ــات العلمي مــن مختلــف التخصصــات والخلفي
األعمــال والقانــون والخدمــة االجتماعيــة واألدآب والتربيــة بما 
يضفــي علــى البرنامــج صــورة شــمولية ثالثيــة األبعــاد عــن 
دراســة مواضيــع المــرأة فــي العلــوم والمجــاالت المختلفــة.

ــي  ــدد ف ــص مح ــداد تخص ــب امت ــج ال تتطل ــة البرنام طبيع
مرحلــة البكالوريــوس، ويقدم بما يخــدم المجاالت والقطاعات 
ــزة  ــة بنمــوذج مــرن يحقــق مي ــة والمهني ــة األكاديمي العلمي
اللتقــاء المؤثريــن مــن قيــادات المســتقبل ويتيــح تكويــن 

شــبكة عالقــات متنوعــة فــي مختلــف المجــاالت.

التنفيــذ  نموذًجــا جديــًدا ومتميــًزا فــي  البرنامــج  يتبــع   
بنقــاط خــروج مختلفــة بمؤهــالت معتمــدة :شــهادة عليــا 
فــي القيــادة ودراســات المــراة، الدبلــوم العالــي فــي دراســات 
البرنامــج  ويتضمــن  المــرأة.  دراســات  ماجســتير  المــرأة،  

تخصصيــن: مســارين 
-  مسار الموارد البشرية

-  مسار الدراسات االجتماعية

عن البرنامج
• الحصــول علــى )65( درجــة كحــد أدنــى فــي 

اختبــار القــدرات العامــة للجامعييــن
•  الحصــول علــى درجــة البكالوريــوس بتقديــر 
ال يقــل عــن جيــد جــداً ) 3.75 مــن 5 أو مــا 

ــه يعادل
• يقبل البرنامج جميع التخصصات

•  اجتياز المقابلة الشخصية
• تقديم بيان شخصي

اختبــار  فــي   )5.5( درجــة  علــى  الحصــول   •
اآليلتــس األكاديمــي كحد أدنــى أو ما يعادلها 
مــن اختبــارات اللغــة اإلنجليزية األخــرى ) يمكن 
درجــة  علــى  للحاصــات  اللغــة  مــن شــرط  اإلعفــاء 
البكالوريــوس مــن دولــة لغتهــا األم اللغــة اإلنجليزيــة 

ــة الشــخصية(   ــاز  المقابل ــك بعــد اجتي وذل

شروط القبول 

الخطة الدراسية 

 46  ساعة معتمدة           

 55,200 ريال سعودي

عــدد  علــى  موزعــة  جامعييــن  عاميــن 
الفصــول الدراســية المعتمــدة وفــق التقويم 

الســنوي  الجامعــي 

لمزيــد مــن المعلومــات عــن البرنامــج 
والرســوم  القبــول  وتحديــث شــروط 
الدراســية وطريقــة التقديــم يرجــى 
زيــارة موقــع عمــادة الدراســات العليــا 

اإلنجليزية          

عدد الساعات 

مدة الدراسة 

لغة البرنامج 

الرسوم الدراسية 

https://www.pnu.edu.sa/ar/Deanship/PostGraduate/Pages/graduatestudies_programs.aspx
https://www.pnu.edu.sa/ar/Deanship/PostGraduate/Pages/Program%20plans%201443%20AH/Masters-of-Arts-in-Women%E2%80%99s-StudiesA.aspx
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 بنهايــة كل مرحلــة مــن البرنامــج، تكتســب القياديــة مهــارات أساســية تســاهم فــي تحقيــق 
البرنامــج             مســتهدفات 

مخرجات طموحة لقيادات متميزة..

شهادة عليا في القيادة ودراسات المرأة

دبلوم عالي في دراسات المرأة

ماجستير في دراسات المرأة

صل األول   
الف

صل الرابع   
الف

ي   
صل الثان

الف
ث   

صل الثال
الف

• Introduction to theories in women›s studies
• Organizational behaviour
• Women and public policies
• Leadership principles & change theory
• Seminar in women›s studies

• Research methods in women›s studies 
• Arabic women’s studies
• Women’s human rights 
• Female psychology 

• High performance and well being
• Women in the workforce

• Family and changing gender roles                            
• Women & community service                                   

• Women and economics
• Women in the mass media & communication
• Women’s health 
• Women in technology

• Women in history
• Women and entrepreneurship
• Women in Islamic culture

• Women in history
• Women and entrepreneurship
• Women in Islamic culture

المقررات

المقررات اإلجبارية

المقررات اإلجباريةالمقررات اإلجبارية
مسار الدراسات االجتماعيةمسار الموارد البشرية

المقررات االختيارية

المقررات االختياريةالمقررات االختيارية

• فهم أساسيات دراسات المرأة وكيفية تطبيقها 
في أطر وبيئات مختلفة

• مهارات القيادة اإلبداعية المعاصرة
• وعي شامل بالتحديات أمام تمكين المرأة

• مهارات تكوين عالقات عمل فعالة

• الرسالة العلمية
• البحث التطبيقي

• التدريب الميداني
• مبادرة مبنية على األدلة

• مهارات إعداد الدراسات البحثية الكمية والنوعية 
المتعلقة بالمرأة ومساهمتها في التنمية 

االقتصادية واالجتماعية
• وعي عميق باألبعاد التاريخية والحقوقية 

والنفسية واالقتصادية والصحية والثقافية لقضايا 
المرأة

مخرجات التعلم

متطلبات التخرج:

مخرجات التعلم



16 1443هـ - 2022مالدراسات العليا بجامعة األميرة نورة بنت عبدالرحمن

البرامج العلمية

كلية العلوم
كلية علوم الحاسب والمعلومات

كلية إدارة األعمال 
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تقـــدم الجامعة عدداً من برامج الدراســـات العليا في التخصصـــات العلمية تقدمها 
كليـــة العلوم، وكلية علوم الحاســـب والمعلومات، وكليـــة اإلدارة واألعمال. تقدم 
بعـــض البرامـــج بشـــراكات محليـــة وعالمية مـــع جهـــات أكاديميـــة أو مهنية 
متخصصـــة، مما يمنـــح الطالبات فرصة الحصـــول على الخبرات العلميـــة والبحثية 
العالميـــة ضمـــن بيئـــة محلية. يدعـــم هـــذه البرامج مـــا يتوفر فـــي الجامعة من 
بنـــى تحتية وخدمات ومرافق مســـاندة وميزات تنافســـية تمتلكهـــا الجامعة في 

العلمية. التخصصـــات  مجال 

ويتيـــح مركـــز أبحاث العلـــوم الصحية فرص البحـــث العلمي لمنســـوبي الجامعة 
والباحثـــات من طالبـــات الدراســـات العليـــا والجهـــات المتعاونة، ويتضمـــن المركز 
30 معمـــاًل منها 18 معماًل فـــي تخصصات العلوم األساســـية؛ األحيـــاء والكيمياء 
والفيزيـــاء. وتتميـــز معامل األحيـــاء بوجود غرفة زراعة أنســـجة لـــكل معمل مما 
يجعلهـــا فريـــدة مـــن نوعها علـــى مســـتوى العالم. كمـــا يتضمن المركـــز قاعدة 
بيانـــات متخصصة و 20 حاضنة حيوان بكل مســـتلزماتها من غرف عمليات وتعقيم 
وخالفـــه. ويقـــدم المركز خدمـــات المعامـــل البحثية مـــن خالل اســـتخدام أحدث 
األجهـــزة والطـــرق التحليليـــة المتقدمة، وتشـــمل الخدمات مختلـــف التخصصات 

مثـــل الجينوم والتقنيـــة الحيوية والكيميـــاء التحليلية. 

ويوجـــد فـــي الجامعة الحقل الشمســـي الذي يحتوي على 3600 لوح شمســـي 
بقـــدرة إنتاج طاقة ســـنوية تبلـــغ  28  مليون كيلـــو واط ويعتبر هـــذا الحقل أكبر 
نظـــام لتســـخين الميـــاه فـــي المملكة. ويعـــد الحقـــل نموذجاً لمجـــاالت تطويع 
واســـتثمار مكامـــن القوة المحليـــة؛ لخلق اقتصـــاد أكثر تنوعاً واســـتدامة. وتدعم 
البرامـــج العلمية والبحثيـــة المختلفة فرص ومجـــاالت ابتكار الطاقـــة المتجددة.

تحـــوي كلية العلوم بإشـــراف من قســـم األحياء المعشـــبة النباتيـــة التي تم 
تســـجيلها ضمن قوائـــم الحديقـــة النباتية العالميـــة في نيويـــورك NYBG بالرمز 
الدولـــي )PNUH( كســـابع معشـــبة محلية تســـجل عالميًّـــا، باعتبارها اســـتثماًرا 
طويـــل المدى لتوثيق وحفـــظ األنواع النباتية التي تمثل )فلـــورا المملكة العربية 
الســـعودية(؛ لتنسجم مع اســـتراتيجيات المملكة وخطتها المســـتقبلية 2030 نحو 
البيئـــة وإعـــادة الغطاء النباتـــي. والمحافظة علـــى النباتات البريـــة وبذورها، خاصة 
االقتصاديـــة والنـــادرة والمهددة باالنقـــراض المأكولـــة منها، والطبيـــة والرعوية 
والعطرية والســـامة. وتســـهم المعشـــبة فـــي إثراء البحـــوث والدراســـات العلمية 

المجال. في 

البرامج العلمية

https://www.pnu.edu.sa/ar/Centers/HSRC/Pages/Brief.aspx
https://www.pnu.edu.sa/ar/Faculties/Science/DepartmentofGrasslandScience/pages/thedefinitionofherbarium.aspx
https://www.pnu.edu.sa/ar/Faculties/Science/Pages/Home.aspx
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تحتضـــن كلية علوم الحاســـب والمعلومات مركـــز االبتكار CCIS الـــذي يتمّيز 
بوجـــود أحدث التقنيـــات واألجهزة مـــن روبوتات وطابعـــات ثالثية األبعـــاد وأجهزة 
الواقع االفتراضـــي بما يدعم جودة العملية التعليمية ويدعم األفكار والمشـــاريع 
ا لتحقيق مســـتهدفات الجامعة ضمن التوجه  االبتكاريـــة ليكون بوابة ورافـــًدا مهمًّ
االســـتراتيجي، تقنيات مبتكـــرة، والتوجهات المحلية والعالمية فـــي ريادة األعمال 

في مجـــال التخصص.

وبمـــا تمتلكـــه الجامعـــة مـــن مقومـــات وبما حققتـــه مـــن منجـــزات وتمّيز في 
التعليـــم اإللكتروني وقـــع االختيار علـــى الجامعة ضمن خمـــس جامعات محلية  
لتقديـــم برامج بنمـــط التعليم عن بعـــد. كما اجتذبـــت الجامعة الشـــركات الرائدة، 
لتكـــون خيـــاراً لها حيث تأسســـت بالجامعة في العـــام 1442 هــــ أول  أكاديمية آبل 
Apple Developer Academy  للنســـاء المطورات في الشـــرق األوسط بما 
يحقـــق الريادة فـــي القطاع الرقمي وبرمجـــة التطبيقات؛ وتأهيـــل رائدات األعمال 

والمطـــورات والمختصات فـــي المجال.
 

وتتيـــح كليـــة اإلدارة واألعمال لطالباتها صالة أســـهم تم إنشـــاؤها برعاية من 
شـــركة الســـوق المالية الســـعودية “ تـــداول “ ومعامل تخصصية بهـــدف تهيئة 
الخريجـــات لســـوق العمـــل بمـــا يدعم االقتصـــاد القائم علـــى المعرفـــة، ويضمن 
أعلـــى تأهيل الســـتخدام التقنيات والبرمجيات الحديثة التي يتطلبها ســـوق العمل.

 
وتعـــزز الجامعـــة دورها فـــي دعـــم التمّيـــز األكاديمـــي والعلمي والبحثـــي، عبر 
منظومـــة متكاملة للبحث واالبتكار وريـــادة األعمال على مســـتوى المبادرات 
وحتـــى الوصـــول  لبراءات االختراع بمـــا يتطلبه ذلك من شـــراكات داعمة مع جهات 

. مختلفة

البرامج العلمية

https://www.pnu.edu.sa/ar/Faculties/computerscience/innovationcenter/Pages/Brief.aspx
https://www.pnu.edu.sa/ar/Faculties/computerscience/innovationcenter/Pages/Brief.aspx
https://www.pnu.edu.sa/ar/Faculties/computerscience/Pages/home.aspx
https://www.pnu.edu.sa/ar/Faculties/Management/Pages/Home.aspx
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كلية العلوم

ماجستير العلوم في األحياء 
تخصص علم األحياء الدقيقة البيئية والتقنية الحيوية

ماجستير العلوم في الطاقة واالبتكار

البرامج العلمية
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قسم األحياء

يهــدف البرنامــج إلــى إعــداد كــوادر نســائية متخصصــة فــي 
بنظــام  ويقــدم  الحيويــة  والتقنيــة  البيئيــة  البيولوجيــا  مجــال 

والرســالة. الدراســية  المقــررات 

عن البرنامج

•  الحصــول علــى )65( درجــة كحــد أدنــى 
للجامعييــن العامــة  القــدرات  اختبــار  فــي 

البكالوريــوس  درجــة  علــى  الحصــول   •
بتقديــر ال يقــل عــن جيــد جــداً )3.75 مــن 
التخصصــات  أحــد  فــي  يعادلــه(  مــا  أو   5
التاليــة: األحيــاء، الكيميــاء الحيويــة وبعــض 

الصحيــة التخصصــات 
• اجتياز االختبار التحريري  

• الحصــول علــى )5.5( فــي اختبــار اآليلتــس 
اختبــارات  مــن  يعادلهــا  مــا  أو  األكاديمــي 

اللغــة اإلنجليزيــة األخــرى.
المقــررات  مــن  عــدد  اشــتراط  يمكــن   •

البرنامــج. فــي  للقبــول  التكميليــة 

شروط القبول

 36 ساعة معتمدة           

 43,200 ريال سعودي

اإلنجليزية          

عدد الساعات 

الرسوم الدراسية 

لغة البرنامج 

الخطة الدراسية 

ــن موزعــة علــى عــدد الفصــول الدراســية  ــن جامعيي عامي
ــنوي.  ــي الس ــم الجامع ــق التقوي ــدة وف المعتم

لمزيــد مــن المعلومــات عــن البرنامــج 
والرســوم  القبــول  وتحديــث شــروط 
الدراســية وطريقــة التقديــم يرجــى 
زيــارة موقــع عمــادة الدراســات العليــا 

مدة الدراسة

     ماجستير العلوم في األحياء
تخصص علم األحياء الدقيقة البيئية والتقنية الحيوية

MSc in Biology
Major Environmental Microbiology and 

Biotechnology

https://www.pnu.edu.sa/ar/Deanship/PostGraduate/Pages/graduatestudies_programs.aspx
https://www.pnu.edu.sa/ar/Deanship/PostGraduate/Pages/Program%20plans%201443%20AH/Master-of-Science-in-Energy-Innovation.aspx
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ماجستير العلوم في الطاقة واالبتكار
Master of Science in Energy Innovation

برنامــج ماجســتير نوعــي بّينــي بيــن قســمي الفيزيــاء والكيمياء 
يواكــب التوجهــات والمســتهدفات المحليــة والعالميــة ومتوافــق 
مــع رؤيــة المملكــة 2030 ، ويهــدف إلــى تأهيــل كــوادر نســائية 
مــن المتخصصــات فــي مجــال الطاقــة. يقــدم البرنامــج بنظــام 
المقــررات الدراســية والرســالة بالشــراكة مــع جامعــة ســوانزي 
فــي المملكــة المتحــدة بنمــوذج جديــد ومتميــز فــي التنفيــذ 
العالــي فــي  يتيــح نقطــة خــروج بمؤهــل شــهادة الدبلــوم 
الطاقــة واالبتــكار. يتضمــن البرنامــج أربعــة مســارات تخصصيــة:    

- مسار الطاقة الشمسية                                       
- مسار الوقود الكربوني        

- مسار ناقالت التخزين والطاقة
- مسار توليد الطاقة الحركية

عن البرنامج
• الحصول على درجة البكالوريوس بتقدير 

ال يقل عن جيد جداً  )3.75 من 5 أو ما 
يعادله( في أحد التخصصات التالية: الفيزياء 

أو الكيمياء أو علوم المواد أو الهندسة 
)كيميائية- كهربائية - ميكانيكية- 

الكترونية- طاقة- صناعية(
 ) يجوز قبول الحاصات على تقدير جيد )2.75 من 

5 أو مايعادله ( لمن لديها خبرة عملية ومهنية 
في مجاالت البرنامج(بشرط أن اليقل المعدل عن 

جيدجدا في مقررات التخصص
• الحصول على )5( في اختبار اآليلتس 

األكاديمي أو ما يعادلها من اختبارات اللغة 
اإلنجليزية األخرى

• يمكن اشتراط عدد من المقررات 
التكميلية حسب التخصص والمسار 

للقبول في البرنامج

شروط القبول

 37 ساعة معتمدة           

 92,500 ريال سعودي

اإلنجليزية          

عدد الساعات 

الرسوم الدراسية 

لغة البرنامج 

الخطة الدراسية 

الدراســية  الفصــول  عــدد  علــى  موزعــة  جامعييــن  عاميــن 
الســنوي. الجامعــي  التقويــم  وفــق  المعتمــدة 

مدة الدراسة

برنامج بيني

لمزيــد مــن المعلومــات عــن البرنامــج 
والرســوم  القبــول  وتحديــث شــروط 
الدراســية وطريقــة التقديــم يرجــى 
زيــارة موقــع عمــادة الدراســات العليــا 

https://www.pnu.edu.sa/ar/Deanship/PostGraduate/Pages/graduatestudies_programs.aspx
https://www.pnu.edu.sa/ar/Deanship/PostGraduate/Pages/Program%20plans%201443%20AH/Master-of-Science-in-Environmental-Science-and-EngineeringA.aspx
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كلية علوم الحاسب 
والمعلومات

ماجستير العلوم في علوم الحوسبة – علم  البيانات

البرامج العلمية
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ماجستير العلوم في علوم الحوسبة 
علم البيانات

Master of Science in Computing  
Data Science                                  

يهــدف البرنامــج إلــى إعــداد كــوادر نســائية متخصصــة فــي 
الدراســية  المقــررات  بنظــام  ويقــدم  البيانــات،  علــم  مجــال 
والمشــروع البحثــي بنمــوذج جديــد ومتميــز فــي التنفيــذ يتيــح 
نقطــة خــروج مــن البرنامــج بمؤهــل شــهادة دبلــوم عالــي فــي 

ــات. ــل البيان تحلي

عن البرنامج
• الحصــول علــى )65(  درجــة كحــد أدنــى 

للجامعييــن العامــة  القــدرات  اختبــار  فــي 
• الحصــول علــى  درجــة البكالوريــوس فــي 
تخصــص علــوم الحاســب، أو التخصصــات ذات 
العالقــة مثــل: )نظــم المعلومــات، علــوم 
الحاســب اآللــي، تقنيــة المعلومــات، هندســة 
البرمجيــات أو هندســة الكمبيوتــر( بتقديــر  
ال يقــل عــن جيــد جــداً  )3.75 مــن 5 أو مــا 

ــه( يعادل
درجــة  علــى  للحاصــالت  يمكــن   •
البكالوريــوس فــي تخصص اإلحصــاء التقدم 
تكميليــة  مــواد  اجتيــاز  بشــرط  للبرنامــج 
فــي البرمجــة )مادتــي برمجــة 1 وبرمجــة 2( 

البيانــات وقواعــد 
• اجتياز المقابلة الشخصية

ــس  ــار اآليلت ــي اختب ــى )5(  ف ــول عل • الحص
اختبــارات  مــن  يعادلهــا  مــا  أو  األكاديمــي  

اللغــة اإلنجليزيــة األخــرى

شروط القبول

 44 ساعة معتمدة           

 88,000 ريال سعودي

اإلنجليزية          

عدد الساعات 

الرسوم الدراسية 

لغة البرنامج 

الخطة الدراسية 

الدراســية  الفصــول  عــدد  علــى  موزعــة  جامعييــن  عاميــن 
الســنوي. الجامعــي  التقويــم  وفــق  المعتمــدة 

مدة الدراسة

لمزيــد مــن المعلومــات عــن البرنامــج 
والرســوم  القبــول  وتحديــث شــروط 
الدراســية وطريقــة التقديــم يرجــى 
زيــارة موقــع عمــادة الدراســات العليــا 

https://www.pnu.edu.sa/ar/Deanship/PostGraduate/Pages/graduatestudies_programs.aspx
https://www.pnu.edu.sa/ar/Deanship/PostGraduate/Pages/Program%20plans%201443%20AH/Master-of-Science-in-Computing-A.aspx
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 كلية اإلدارة واألعمال

ماجستير العلوم في إدارة األعمال

ماجستير العلوم في المحاسبة والضرائب 

البرامج العلمية
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ماجستير العلوم في إدارة األعمال 
Master of Science in Business 

Administration

برنامــج يقــدم بالشــراكة مــع جامعــة مدينــة دبلــن بإيرلنــدا  
ــال  ــوادر نســائية متخصصــة فــي مج ــل ك ــى تأهي ويهــدف إل
ريــادة األعمــال, ويقــدم البرنامــج بنظــام المقــررات الدراســية 
باإلضافــة إلــى مشــروع التخــرج فــي الفصــل األخيــر برســالة 

ــي. ــب ميدان ــي أو تدري ــث تطبيق ــة أو بح علمي

عن البرنامج
• الحصــول علــى درجــة البكالوريــوس بتقدير   
ال يقــل عــن جيــد مرتفــع )3.25 مــن 5 أو مــا 

يعادله(
• اجتياز المقابلة الشخصية

• الحصــول علــى )5.5( فــي اختبــار اآليلتــس 
ــا مــن  ــا يعادله ــى أو م ــد أدن األكاديمــي كح
اختبــارات اللغــة االنجليزيــة األخــرى األخــرى ) 
يمكــن اإلعفــاء مــن شــرط اللغــة للحاصــالت علــى 
ــة  ــا األم اللغ ــة لغته ــوس مــن دول ــة البكالوري درج
اإلنجليزيــة، أو الحاصــالت علــى درجــة البكالوريــوس 
اللغويــات  أو  اإلنجليزيــة  والترجمــة  اللغــات  فــي 
ــاز  ــك بعــد اجتي ــزي وذل ــة أو األدب اإلنجلي التطبيقي

المقابلــة الشــخصية (

شروط القبول

 54 ساعة معتمدة           

 166,000 ريال سعودي

اإلنجليزية          

عدد الساعات 

الرسوم الدراسية 

لغة البرنامج 

الخطة الدراسية 

الدراســية  الفصــول  عــدد  علــى  موزعــة  جامعييــن  عاميــن 
الســنوي. الجامعــي  التقويــم  وفــق  المعتمــدة 

مدة الدراسة

قسم إدارة األعمال

لمزيــد مــن المعلومــات عــن البرنامــج 
والرســوم  القبــول  وتحديــث شــروط 
الدراســية وطريقــة التقديــم يرجــى 
زيــارة موقــع عمــادة الدراســات العليــا 

https://www.pnu.edu.sa/ar/Deanship/PostGraduate/Pages/Program%20plans%201443%20AH/Master-of-Science-in-Business-AdministrationA.aspx
https://www.pnu.edu.sa/ar/Deanship/PostGraduate/Pages/graduatestudies_programs.aspx
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ماجستير العلوم في المحاسبة والضرائب  
Master of Science in Accounting and 

Taxation

األول مــن نوعــه فــي الجامعــات الســعودية، تــم اســتحداثه 
يهــدف  والجمــارك.  والضريبــة  الــزكاة  هيئــة  مــع  بالتعــاون 
إلــى تلبيــة احتياجــات ســوق العمــل مــن الطلــب المتزايــد 
ــة المحاســبة والمراجعــة بشــكل عــام والمحاســبة  علــى مهن
والضرائــب بشــكل خــاص، ويقــدم البرنامــج بنظــام المقــررات 

الدراســية والرســالة.

عن البرنامج
• الحصــول علــى  )65( درجــة كحــد أدنــى 
فــي اختبــار القــدرات العامــة للجامعييــن

البكالوريــوس  درجــة  علــى  الحصــول   •
عــن  يقــل  ال  بتقديــر  المحاســبة  فــي 
مايعادلــه(  أو   5 مــن   3.75( جيدجــدا  
ويمكــن اســتثناء الحاصــالت علــى تقديــر 
جيــد جــداً  )3.25 مــن 5 أو مــا يعادلــه(  
اختبــار  فــي   )5.5( علــى  الحصــول   •
ــا  ــى أو م ــد أدن ــي كح ــس األكاديم اآليلت
يعادلهــا مــن اختبــارات اللغــة االنجليزيــة 

األخــرى
• يمكــن اشــتراط عــدد مــن المقــررات 

البرنامــج فــي  للقبــول  التكميليــة 

شروط القبول

 42 ساعة معتمدة           

 100,800 ريال سعودي

اإلنجليزية          

عدد الساعات 

الرسوم الدراسية 

لغة البرنامج 

الخطة الدراسية 

الدراســية  الفصــول  عــدد  علــى  موزعــة  جامعييــن  عاميــن 
الســنوي. الجامعــي  التقويــم  وفــق  المعتمــدة 

مدة الدراسة

 قسم المحاسبة

لمزيــد مــن المعلومــات عــن البرنامــج 
والرســوم  القبــول  وتحديــث شــروط 
الدراســية وطريقــة التقديــم يرجــى 
زيــارة موقــع عمــادة الدراســات العليــا 

https://www.pnu.edu.sa/ar/Deanship/PostGraduate/Pages/Program%20plans%201443%20AH/Master-of-Science-in-Accounting-and-Taxation.aspx
https://www.pnu.edu.sa/ar/Deanship/PostGraduate/Pages/graduatestudies_programs.aspx
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البرامج الصحية

كلية التمريض
كلية الصحة وعلوم التأهيل

كلية الصيدلة 
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تقــدم الجامعــة عــدداً مــن البرامــج فــي التخصصــات الصحيــة والتــي تقدمهــا كليــة 
التمريــض، وكليــة الصحــة وعلــوم التأهيــل، وكليــة الصيدلــة. تقــدم بعــض هــذه 
ــة وعالميــة ممــا يمنــح الطالبــات فرصــة الحصــول علــى  البرامــج بشــراكات محلي
الخبــرات العلميــة والبحثيــة العالميــة ضمــن بيئــة محليــة. كمــا تقــدم هــذه البرامــج 
بدعــم مــن شــراكات الجامعــة مــع عــدد مــن القطاعات الصحيــة الحكوميــة والخاصة 
ــج  ــع برنام ــواءم  م ــذي يت ــي ال ــع الصح ــد المجتم ــة. وُيع ــر الربحي ــات غي والمؤسس
ــة  ــتراتيجية للجامع ــات االس ــة المملكــة 2030 أحــد التوجه ــاة فــي رؤي جــودة الحي
والتــي أولتهــا اهتمامــاً بالغــاً مــن خــالل  تأســيس منظومــة صحيــة مجتمعيــة 
تتكامــل فيهــا كافــة قطاعــات الجامعــة ممــا يمثــل دعمــاً نوعيــاً للبرامــج بمميــزات 

تنافســية تمتلكهــا الجامعــة فــي مجــال التخصصــات الصحيــة:  

مستشــفى تعليمــي مجهــز بســعة 300 ســرير، يضــم عيــادات خارجيــة وغــرف تنويــم 
وقســم لإلســعاف والطــوارئ. ويتميــز المستشــفى بوجــود ثالثــة مراكــز تميــز 
متكاملــة فــي تخصصــات: صحــة المــرأة،  صحــة المراهقيــن، نمــو وتطــور الطفــل،  
باإلضافــة لوجــود عيــادات متخصصــة. يعمــل المستشــفى بأعلــى المعاييــر المحليــة 
واإلقليميــة والعالميــة؛ لتحقيــق أعلــى مســتويات الجــودة فــي العمــل وذلــك مــن 
خــالل الحصــول علــى العديــد مــن االعتمــادات والشــهادات مــن الجهــات المختصــة. 
وكجــزء مــن رســالة المستشــفى فإنــه يقــوم علــى دمــج الخدمــات المقدمــة مــع 
التعليــم والبحــوث، بمــا يعــزز الخبــرات والمهــارات للوصول ألفضــل المعــارف والرعاية 

للمرضــى والطــالب باســتخدام أحــدث الوســائل.

نــورة بنــت  المهــارات الســريرية بجامعــة األميــرة  المحــاكاة وتنميــة  ُيعــّد مركــز 
عبدالرحمــن مــن أكبــر مراكــز المحــاكاة فــي العالــم، وتــمَّ تجهيــزه بأحــدث المعــدات 
الطبيــة والكفــاءات مــن الكــوادر البشــرية بمــا يعــزز العمليــة التعليميــة والعلميــة 
فــي المجــال الصحــي. يعمــل المركــز علــى مواكبــة التطــورات والتغيــرات الســريعة 
الرعايــة الصحيــة، و تحســين جــودة  المحــاكاة فــي  القائــم علــى  التعليــم  فــي 
ممارســات الرعايــة الصحيــة وتنميــة المهــارات الســريرية. كمــا يقــدم المركــز دورات 
فــي التعليــم المهنــي المســتمر، إضافــة إلــى تدريب وتقييــم الممارســين الصحيين 

ــة الســعودية للتخصصــات الصحيــة. بالتعــاون مــع الهيئ
حصــل مركــز المحــاكاة علــى االعتمــاد الكلــي مــن الجمعيــة األمريكيــة للمحاكاة 
الطبيــة، وهوأعلــى اعتمــاد مؤسســي يمنــح لمراكــز المحــاكاة فــي العالــم، و تعتبــر 
الجمعيــة األمريكيــة للمحــاكاة الطبيــة هــي المرجــع العالمــي المتعــارف عليــه 

إقليمًيــا ودولًيــا لمراكــز التعليــم بالمحــاكاة الطبيــة.

 )KAAUH( مستشفى الملك عبدالله بن عبدالعزيز الجامعي

مركز المحاكاة وتنمية المهارات 

البرامج الصحية

https://www.pnu.edu.sa/ar/Faculties/Pharmacy/Pages/Home.aspx
https://www.pnu.edu.sa/ar/Faculties/Health-Rehabilitation/Pages/Home.aspx
https://www.pnu.edu.sa/ar/Faculties/Nursing/Pages/Home.aspx
https://www.pnu.edu.sa/ar/Centers/KAAUH/Pages/Brief.aspx
https://www.pnu.edu.sa/ar/Centers/KAAUH/Pages/Brief.aspx
https://www.pnu.edu.sa/ar/Centers/SimulationCenter/Pages/Home.aspx
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ــات  ــات مــن طالب ــح المركــز فــرص البحــث العلمــي لمنســوبي الجامعــة والباحث يتي
الدراســات العليــا والجهــات المتعاونــة ويتضمــن المركــز   30  معمــاًل منهــا 18 معمــاًل 
ــة  ــاء بوجــود غرفــة زراع ــز معامــل األحي ــوم األساســية. و تتمي فــي تخصصــات العل
أنســجة لــكل معمــل ممــا يجعلهــا فريــدة مــن نوعهــا علــى مســتوى العالــم. كمــا 
يتضمــن المركــز قاعــدة بيانــات متخصصــة و 20 حاضنــة حيــوان بــكل مســتلزماتها 
مــن غــرف عمليــات وتعقيــم وخالفــه. يقــدم المركــز خدمــات المعامــل البحثيــة مــن 
خــالل اســتخدام أحــدث األجهــزة والطــرق التحليليــة المتقدمــة، وتشــمل الخدمــات 

مختلــف التخصصــات مثــل الجينــوم والتقنيــة الحيويــة والكيميــاء التحليليــة.

هــو أول مركــز فــي المنطقــة يختــص بســلوكيات نمــط الحيــاة والصحــة، مــع التركيــز 
ــزات  ــدث التجهي ــاء. تــم تجهيــز المركــز بأح علــى صحــة األطفــال واليافعيــن والنس

الحديثــة والمتطــورة مــن مختبــرات ومكاتــب للتحليــل البحثــي واإلحصائــي .

حصلــت جامعــة األميــرة نــورة بنــت عبدالرحمن علــى االعتماد الدولــي كأول مدينة 
جامعيــة ســعودية وعربيــة معــززة للصحــة فــي دول اإلقليــم. تــم الحصــول علــى 
اعتمــاد منظمــة الصحــة العالميــة بمســاراتها الســتة، وعددهــا   102 معيــاراً تعنــى 

بالجوانــب الصحيــة واالجتماعيــة والبيئيــة.

حققــت طالبــات جامعــة األميــرة نــورة لعــدة ســنوات مراكــز متقدمــة فــي نتائــج 
ــة الســعودية  ــة مــن الهيئ ــن الصحي ــة المه ــعودية لمزاول ــص الس ــارات الرخ اختب
ــية  ــر تنافس ــل بمعايي ــوق العم ــع س ــل م ــق التكام ــا يحق ــة بم ــات الصحي للتخصص

ــة المســتوى. عالي

مركز أبحاث العلوم الصحية 

مركز أبحاث نمط الحياة والصحة

االعتماد الدولي للجامعة من منظمة الصحة العالمية

اختبارات رخصة مزاولة المهن الصحية

البرامج الصحية

https://www.pnu.edu.sa/ar/Centers/HSRC/Pages/Brief.aspx
https://www.pnu.edu.sa/ar/Centers/HSRC/pages/lhrc.aspx
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 كلية التمريض

ماجستير العلوم في علوم التمريض
تخصص ممارسة العلوم التمريضية المتقدمة

ماجستير العلوم في علوم التمريض 
تمريض رعاية كبار السن 

ماجستير العلوم في علوم التمريض
ممارسة العلوم التمريضية المتقدمة
    مسار تمريض الرعاية الحرجة للكبار 

    مسار تمريض العناية القلبية واألوعية الدموية 

البرامج الصحية
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برنامــج يقــدم بالشــراكة مــع جامعــة مدينــة 
دبلــن بإيرلنــدا ويهــدف إلى إعــداد ممرضات 
ــة  ــة التمريضي ــم الرعاي ــي تقدي ــالت ف مؤه
والصحيــة المثلــى، ويقــدم البرنامــج بنظــام 
البحثــي  والمشــروع  الدراســية  المقــررات 

باإلضافــة إلــى التدريــب الميدانــي. 

عن البرنامج
البكالوريــوس فــي  الحصــول علــى درجــة   •
التمريــض بتقديــر ال يقــل عــن جيــد جــداً )3.75 

ــه( مــن 5 أو مــا يعادل
• الخبــرة فــي ممارســة التمريــض العملــي بمــا 

ال يقــل عــن ســنة
اآليلتــس  اختبــار  فــي   )5( علــى  الحصــول   •
مــن  يعادلهــا  مــا  أو  أدنــى  كحــد  األكاديمــي 

األخــرى اإلنجليزيــة  اللغــة  اختبــارات 
مهنــة  ممارســة  رخصــة  علــى  الحصــول   •
الهيئــة  مــن  المفعــول  ســارية  التمريــض 

الصحيــة  للتخصصــات  الســعودية 

شروط القبول

 42 ساعة معتمدة           

 187,400 ريال سعودي

اإلنجليزية          

عدد الساعات 

الرسوم الدراسية 

لغة البرنامج 

الخطة الدراسية 

الدراســية  الفصــول  عــدد  علــى  موزعــة  جامعييــن  عاميــن 
الســنوي. الجامعــي  التقويــم  وفــق  المعتمــدة 

مدة الدراسة

لمزيــد مــن المعلومــات عــن البرنامــج 
والرســوم  القبــول  وتحديــث شــروط 
الدراســية وطريقــة التقديــم يرجــى 
زيــارة موقــع عمــادة الدراســات العليــا 

ماجستير العلوم في علوم التمريض 
تخصص ممارسة العلوم التمريضية المتقدمة

Master degree of Science in Nursing 
Specialization of Advanced Nursing Practice 

https://www.pnu.edu.sa/ar/Deanship/PostGraduate/Pages/Program%20plans%201443%20AH/Master-of-Science-in-Nursing-Advanced-Nursing-Practice-A.aspx
https://www.pnu.edu.sa/ar/Deanship/PostGraduate/Pages/graduatestudies_programs.aspx
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ماجستير العلوم في علوم التمريض 
 ممارسة العلوم التمريضية المتقدمة

Master of Science in Nursing 
 Advanced Nursing Practice

التوجهــات  يواكــب  التخصــص  فــي  تمريــض  برنامــج  أول 
والمســتهدفات المحليــة والعالميــة وفــق رؤيــة المملكــة 
2030. يهــدف إلــى إعــداد ممرضــات مؤهــالت فــي تقديــم 
بنظــام  ويقــدم  المثلــى،  والصحيــة  التمريضيــة  الرعايــة 
إلــى  باإلضافــة  البحثــي  والمشــروع  الدراســية  المقــررات 
ــن:  ــارين تخصصيي ــج مس ــن البرنام ــي. يتضم ــب الميدان التدري

- مسار تمريض الرعاية الحرجة للكبار 
- مسار تمريض العناية القلبية واألوعية الدموية

عن البرنامج
• الحصــول علــى )65( درجــة كحــد أدنــى 
العامــة للجامعييــن القــدرات  اختبــار  فــي 

• الحصــول علــى درجــة البكالوريــوس فــي 
التمريــض بتقديــر ال يقــل عــن جيــد جــداً 

ــه( ــا يعادل )3.75 مــن 5 أو م
• الخبــرة فــي ممارســة التمريــض العملــي 
يقــل  بمــا ال  المقبولــة عليــه  بالتخصــص 

ــاز عــن ســنة بعــد ســنة االمتي
• الحصــول علــى )5.5( فــي اختبــار اآليلتــس 
األكاديمــي كحــد أدنــى أو مــا يعادلهــا مــن 

اختبــارات اللغــة اإلنجليزيــة األخــرى
• الحصــول علــى رخصــة ممارســة مهنــة 
الهيئــة  مــن  المفعــول  ســارية  التمريــض 

الصحيــة للتخصصــات  الســعودية 

شروط القبول

 125,000 ريال سعودي

اإلنجليزية          

الرسوم الدراسية 

لغة البرنامج 

الخطة الدراسية 

الدراســية  الفصــول  عــدد  علــى  موزعــة  جامعييــن  عاميــن 
الســنوي. الجامعــي  التقويــم  وفــق  المعتمــدة 

مدة الدراسة

 50 ساعة معتمدة           
عدد الساعات 

قسم التمريض الباطني والجراحي

لمزيــد مــن المعلومــات عــن البرنامــج 
والرســوم  القبــول  وتحديــث شــروط 
الدراســية وطريقــة التقديــم يرجــى 
زيــارة موقــع عمــادة الدراســات العليــا 

https://www.pnu.edu.sa/ar/Deanship/PostGraduate/Pages/Program%20plans%201443%20AH/einScience-AdvancedNursingSciencePractice).aspx
https://www.pnu.edu.sa/ar/Deanship/PostGraduate/Pages/graduatestudies_programs.aspx
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ماجستير العلوم في علوم التمريض
تمريض رعاية كبار السن

Master of Science in Nursing 
 Gerontological Nursing

التوجهــات  يواكــب  التخصــص  فــي  تمريــض  برنامــج  أول 
والمســتهدفات المحليــة والعالميــة وفــق رؤيــة المملكــة 
2030. يهــدف إلــى إعــداد ممرضــات مؤهــالت فــي مجــال 
بنظــام  البرنامــج  ويقــدم  الســن،  لكبــار  الصحيــة  الرعايــة 
التدريــب  إلــى  باإلضافــة  والرســالة  الدراســية  المقــررات 

الميدانــي.

عن البرنامج
• الحصــول علــى )65( درجــة كحــد أدنــى 
فــي اختبــار القــدرات العامــة للجامعييــن

• الحصــول علــى درجــة البكالوريــوس فــي 
التمريــض بتقديــر ال يقــل عــن جيــد جــداً 

ــه( )3.75 مــن 5 أو مــا يعادل
• الخبــرة فــي ممارســة التمريــض العملــي 
بالتخصــص المقبولــة عليــه بمــا ال يقــل 

عــن ســنة بعــد ســنة االمتيــاز
• الحصــول علــى )5.5( فــي اختبــار اآليلتس 
األكاديمــي كحــد أدنــى أو مــا يعادلهــا مــن 

اختبــارات اللغــة اإلنجليزيــة األخــرى
• الحصــول علــى رخصــة ممارســة مهنــة 
الهيئــة  مــن  المفعــول  ســارية  التمريــض 

الصحيــة للتخصصــات  الســعودية 

شروط القبول

 105,000 ريال سعودي

اإلنجليزية          

الرسوم الدراسية 

لغة البرنامج 

الخطة الدراسية 

الدراســية  الفصــول  عــدد  علــى  موزعــة  جامعييــن  عاميــن 
الســنوي. الجامعــي  التقويــم  وفــق  المعتمــدة 

مدة الدراسة

 42 ساعة معتمدة           
عدد الساعات 

قسم تمريض صحة المجتمع

لمزيــد مــن المعلومــات عــن البرنامــج 
والرســوم  القبــول  وتحديــث شــروط 
الدراســية وطريقــة التقديــم يرجــى 
زيــارة موقــع عمــادة الدراســات العليــا 

https://www.pnu.edu.sa/ar/Deanship/PostGraduate/Pages/graduatestudies_programs.aspx
https://www.pnu.edu.sa/ar/Deanship/PostGraduate/Pages/Program%20plans%201443%20AH/MasterScienceinNursingSciencesElderlyCareNursing.aspx
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كلية الصحة وعلوم 
التأهيل

ماجستير العلوم في علم النفس اإلكلينيكي

البرامج الصحية
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ماجستير العلوم في علم النفس 
اإلكلينيكي

Master of Clinical Psychology

يهــدف البرنامــج إلــى إعــداد كــوادر نســائية متخصصــة فــي 
مجــال علــم النفــس اإلكلينيكــي ويقــدم بنظــام المقــررات 
التدريــب  إلــى  باإلضافــة  البحثــي  والمشــروع  الدراســية 

ــي.  الميدان

عن البرنامج
• الحصـــول علـــى )65( درجـــة كحـــد أدنى 
فـــي اختبـــار القـــدرات العامـــة للجامعيين.

•  الحصـــول على درجـــة البكالوريوس في 
علـــم النفس/ علـــم النفـــس اإلكلينيكي 
بتقديـــر ال يقل عـــن جيد جـــداً )3.75 من 5 

أو مـــا يعادله(
• اجتياز االختبار التحريري

• اجتياز المقابلة الشخصية
• الحصـــول على )5.5( فـــي اختبار اآليلتس 
األكاديمـــي كحد أدنـــى أو مـــا يعادلها من 
اختبـــارات اللغة االنجليزيـــة األخرى ) يمكن 
اإلعفـــاء من شـــرط اللغـــة للحاصالت على 
البكالوريـــوس مـــن دولـــة لغتهـــا  درجـــة 
األم اللغـــة اإلنجليزيـــة وذلـــك بعـــد اجتياز 

الشـــخصية( المقابلة 
• خبـــرة وظيفية لمدة ثالثة شـــهور )امتياز 

تدريب ميداني( أو   /

شروط القبول

50 ساعة معتمدة 
500 جلسة عالجية

 90,000 ريال سعودي

اإلنجليزية          

عدد الساعات 

الرسوم الدراسية

لغة البرنامج 

الخطة الدراسية 

الدراســية  الفصــول  عــدد  علــى  موزعــة  جامعييــن  عاميــن 
الســنوي. الجامعــي  التقويــم  وفــق  المعتمــدة 

مدة الدراسة

قسم علوم الصحة

لمزيــد مــن المعلومــات عــن البرنامــج 
والرســوم  القبــول  وتحديــث شــروط 
الدراســية وطريقــة التقديــم يرجــى 
زيــارة موقــع عمــادة الدراســات العليــا 

https://www.pnu.edu.sa/ar/Deanship/PostGraduate/Pages/Program%20plans%201443%20AH/MSc-of-Clinical-PsychologyA.aspx
https://www.pnu.edu.sa/ar/Deanship/PostGraduate/Pages/graduatestudies_programs.aspx
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كلية الصيدلة
ماجستير الصيدلة اإلكلينيكية المتقدمة

البرامج الصحية
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ماجستير الصيدلة اإلكلينيكية المتقدمة

Master of Advanced Clinical Pharmacy

يهــدف البرنامــج إلــى إعــداد كــوادر نســائية متخصصــة فــي 
المقــررات  بنظــام  الصيدلــة اإلكلينيكيــة ويقــدم  مجــال 
التدريــب  إلــى  باإلضافــة  البحثــي  والمشــروع  الدراســية 

الميدانــي. 

عن البرنامج
• الحصــول علــى )65( درجــة كحــد أدنــى 
فــي اختبــار القــدرات العامــة للجامعييــن

• الحصــول علــى  درجــة البكالوريــوس فــي 
الصيدلــة أو دكتــور صيدلــة بتقديــر اليقــل 
عــن جيدجــدا )3.75 مــن 5( ويجــوز قبــول 
تقديــر جيــد بشــرط أن اليقــل المعــدل عــن 

جيدجــدا فــي مقــررات التخصــص.
• اجتيــاز االختبــار التخصصــي الــذي يحــدده 

القســم
• اجتياز المقابلة الشخصية

ــار اآليلتــس  • الحصــول علــى )5( فــي اختب
ــى ومــا يعادلهــا مــن  األكاديمــي كحــد أدن

ــة األخــرى ــارات اللغــة اإلنجليزي اختب
• الحصــول علــى رخصــة مزاولــة المهنــة 

ســارية المفعــول

شروط القبول

 57 ساعة معتمدة           

 91,200 ريال سعودي

اإلنجليزية          

عدد الساعات 

الرسوم الدراسية

لغة البرنامج 

الخطة الدراسية 

الدراســية  الفصــول  عــدد  علــى  موزعــة  جامعييــن  عاميــن 
الســنوي. الجامعــي  التقويــم  وفــق  المعتمــدة 

مدة الدراسة

قسم الممارسة الصيدالنية

لمزيــد مــن المعلومــات عــن البرنامــج 
والرســوم  القبــول  وتحديــث شــروط 
الدراســية وطريقــة التقديــم يرجــى 
زيــارة موقــع عمــادة الدراســات العليــا 

https://www.pnu.edu.sa/ar/Deanship/PostGraduate/Pages/graduatestudies_programs.aspx
https://www.pnu.edu.sa/ar/Deanship/PostGraduate/Pages/Program%20plans%201443%20AH/Master-of-Advanced-Clinical-Pharmacy-A.aspx
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البرامج اإلنسانية

كلية التربية
كلية اآلداب
كلية اللغات

كلية التصاميم والفنون 
كلية الخدمة االجتماعية
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البرامج اإلنسانية
مواكبــة  علــى  تعمــل  التــى  المتخصصــة  البرامــج  مــن  عــدداً  الجامعــة  تقــدم 
المتغيــرات وتلبيــة حاجــة المجتمــع ومتطلبــات التنميــة الوطنيــة بالتكامــل والتعاون 
ــة المختلفــة داخــل وخــارج الجامعــة.  مــع القطاعــات والجهــات األكاديميــة والمهني
وتســعى الجامعــة مــن خــالل كلياتهــا وبرامجهــا المتخصصــة إلــى مواكبــة التوجهــات 
البيئــة  وتهيئــة  تجويــد  نحــو  التعليميــة،  والسياســات  الممارســات  فــي  الحديثــة 
ــة والمهنيــة، وخلــق الفــرص المالئمــة الســتثمار  التطبيقيــة لبنــاء الخبــرات التربوي
ــات  ــم هــذه البرامــج ممكن ــات الكــوادر النســائية. يدعــم تقدي ــز إمكان قــدرات وتعزي
ــي  ــزة ف ــة متمي ــة تعليمي ــن بيئ ــة ضم ــا الجامع ــية تمتلكه ــزات تنافس ــة بمي نوعي

ــانية. ــات اإلنس ــال التخصص مج

 ُتعــّد كليــة التربيــة المحضــن األول للمعلمــات فــي المملكــة العربيــة الســعودية، 
تأسســت عــام 1390 هـــ /1970م كأول كليــة تربويــة للبنــات فــي المملكــة العربيــة 
الســعودية، وتــؤدي الكليــة دوراً هامــاً وأساســياً  فــي الميدان التربــوي، بما يواكب 
المتغيــرات لتقديــم برامــج نوعيــة تلبــي االحتياجــات المحليــة ووفــق التوجهــات 

والممارســات العالميــة.
وتضــم الكليــة بيــوت نــورة للخبــرات التربويــة: بيــت االستشــارات والتنميــة المهنية، 
البيــت الرقمــي، وبيــت المواهــب. تهــدف بيــوت الخبــرات إلــى تحويــل المعــارف 
ــات  ــم الخدم ــرات وتقدي ــتثمار الخب ــالل اس ــن خ ــات م ــات ومنتج ــى خدم ــوم إل والعل
االستشــارية، وإيجــاد فــرص لتطويــر مواهــب ومهــارات الطالبــات التقنيــة واإلبداعيــة .

تشــرف كليــة التربيــة إشــرافاً أكاديميــاً وإداريــاً كامــل علــى حضانــة وطــن فــي 
ــة  ــة ومهني ــرات تعليمي ــن خب ــة م ــه الكلي ــا تمتلك ــك بم ــة، وذل ــة الجامعي المدين
متخصصــة فــي المجــال التربــوي. تــدار الحضانــة بكــوادر ســعودية متمّيــزة ومدربــة 
ــة والتعلــم الشــامل  ــم الرعاي ــة المبكــرة لتقدي علــى التعامــل مــع مرحلــة الطفول
للطفــل بتنميتــه صحيــاً ومعرفيــا واجتماعيــا فــي بيئــة آمنــة ومطابقــة للمواصفــات 

العالميــة. 

تقــدم كليــة اآلداب بخبراتهــا منــذ العام 1400/1399هـــ عدداً من البرامــج األكاديمية 
ــذي  ــاً مــن خــالل المتحــف التاريخــي ال ــة بعــداً ثقافي المتخصصــة، وتعكــس الكلي
يعــرض نمــاذج تحاكــي آثــار وتــراث المملكــة العربيــة الســعودية، ويقــدم الحضــارات 
ــاً  ــة منتهج ــرة العربي ــى أرض الجزي ــت عل ــي قام ــة، الت ــداث التاريخي ــانية واألح اإلنس
فكــرة التسلســل التاريخــي الزمنــي منــذ أقــدم العصــور مــروراً بالفتــرة اإلســالمية 
ــة  ــراز هوي ــى إب ــف إل ــدف المتح ــا يه ــعودي. كم ــد الس ــث والعه ــا الحدي ــى عصرن إل
الوطــن الثقافيــة وبعــده الحضــاري مــن خــالل آثــار وتــراث المملكــة العربيــة 

الســعودية.

https://www.pnu.edu.sa/ar/Faculties/Education/Pages/home.aspx
https://www.pnu.edu.sa/ar/Faculties/Arts/Pages/Home.aspx
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تقــدم كليــة اللغات عــدداً من الخدمات االستشــارية النوعيــة باللغتيــن اإلنجليزية 
والفرنســية مــن خــالل وحــدة الترجمــة والتدريــب، وتشــمل هــذه الخدمــات مجــال 
الترجمــة والتدريــب والتدقيــق والتصحيــح اللغــوي وذلــك للمســاهمة فــي 
ــاء مجتمــع المعرفــة لكافــة الفئــات مــن داخــل وخــارج الجامعــة. تقــدم الوحــدة  بن
خدماتهــا بأعلــى المعاييــر المهنيــة بإشــراف نخبــة مــن المتخصصيــن األكاديمييــن  

فــي المجــال. 

ُتعــّد كليــة التصاميــم والفنــون كليــة رائــدة فــي مجالها علــى مســتوى المملكة 
العربيــة الســعودية بمــا تمتلكــه مــن خبــرات تخصصيــة فــي مجــاالت الفنــون 
ــم  ــات والتصمي ــم المنتج ــيج وتصمي ــاء والنس ــي واألزي ــم الداخل ــة والتصمي البصري
الجرافيكــي والوســائط الرقميــة. وللكليــة دور رائــد فــي مجــال اإلثــراء البصــري 
ــى  ــا عل ــي تقيمه ــة الت ــة المتنوع ــارض الفني ــالل المع ــن خ ــع، م ــي للمجتم والفن

مــدار العــام. 
عملــت الكليــة بكوادرهــا مــن منســوباتها وطالباتهــا علــى مشــروع تطويــر متكامــل 
األوليــة  اللونيــة  بالمجموعــات  بنــت عبدالرحمــن،  نــورة  األميــرة  لهويــة جامعــة 
والثانويــة، وتصميــم خــط خــاص بجامعــة األميــرة نــورة بنــت عبدالرحمــن باللغتيــن 
“صــرح  وشــعار  المختلفــة،  الجامعــة  قطاعــات  وشــعارات  واإلنجليزيــة،  العربيــة 
التمكيــن” كشــعار لفظــي للجامعــة، ولحــن الجامعــة “معزوفــة نــورة”، مــع دليــل 
كامــل يحتــوي علــى كافــة المتطلبــات الالزمــة لتطبيــق الهويــة والتــي تــم إطالقهــا 

بدايــة العــام 1441هـــ.
وتشــرف الكليــة علــى إدارة الهويــة البصريــة للجامعــة، وتقــدم خدمــات التصميــم 

للقطاعــات والجهــات المختلفــة داخــل وخــارج الجامعــة ضمــن مشــاريع نوعيــة. 
نشــأت العالمــة التجاريــة للكليــة برغنــدي Burgundy كمتجــر للكليــة، وتتضمــن 
عالمــات تابعــة وأنشــطة مختلفــة: برغنــدي )المتجــر(، برغنــدي آرت، برغندي فاشــن، 
برغنــدي اســتيديو، برغنــدي الهدايــا التذكاريــة. تتيــح هــذه األنشــطة للطالبــات تبــادل 
الخبــرات وتطويــر المهــارات وإبرازهــا فــي ســوق عمــل مصغــر داخــل الكليــة، تعــرض 
فيــه أعمالهــن الفنيــة وخدماتهــن فــي مجــال التخصــص للمســتفيدين مــن كافــة 

القطاعــات والجهــات الخارجيــة.
 

ــة  ــم برامــج علمي ــا مــن خــالل تقدي ــة أهدافه ــة االجتماعي ــة الخدم تحقــق كلي
يتــالءم مــع  الخدمــة االجتماعيــة بمــا  المهــارات المهنيــة لممارســة  تتضمــن 
احتياجــات المجتمــع وفــي ضــوء مســتجدات العصــر ومــا يتطلبــه ســوق العمــل، مــن 
خــالل ربــط المعرفــة البحثيــة بالقضايــا المجتمعيــة وتوظيــف البحــوث االجتماعيــة 
لخدمــة القضايــا المجتمعيــة. وتفعيــل الشــراكة مــع المؤسســات المجتمعيــة 

ــة. ــة والتطوعي ــارية والتعليمي ــاالت االستش ــي المج ف

البرامج اإلنسانية

https://www.pnu.edu.sa/ar/Faculties/Languages/Pages/Home.aspx
https://www.pnu.edu.sa/ar/Faculties/Designs/Pages/Home.aspx
https://www.pnu.edu.sa/ar/Faculties/SocialWork/Pages/Home.aspx
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وُيعــّد مركــز االستشــارات األســرية أول مركــز متخصــص لألســرة بيــن الجامعــات 
ــم تأســيس هــذا المركــز للمشــاركة بمعالجــة المشــكالت  فــي المملكــة، حيــث ت
األســرية التــي تهــدد أمــن األســرة وتماســكها، وتصحيــح بعــض المفاهيــم المرتبطــة 
ــة  ــليمة. وادراكاً ألهمي ــة الس ــس التربي ــاب وأس ــالق واإلنج ــزواج والط ــرة وال باألس
التماســك والترابــط األســري وأثــره علــى تماســك ووحــدة المجتمــع تبنــت جامعــة 
األميــرة نــورة بنــت عبدالرحمــن إنشــاء مركــز االستشــارات األســرية إيمانــاً منهــا 

بدورهــا فــي خدمــة المجتمــع، تحــت شــعار:
“أسرة مترابطة، مجتمع آمن”

ويشــرف علــى المركــز عــدد مــن المختصيــن فــي مجــال الخدمــة االجتماعيــة وعلم 
النفــس واإلدارة، و يقــدم خدماتــه لمنســوبات الجامعــة والمجتمــع كافة. 

البرامج اإلنسانية
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كلية التربية

ماجستير التربية في اإلدارة التربوية
تخصص إدارة المعرفة بالمؤسسات التربوية

ماجستير التربية في اإلدارة التربوية 
تخصص القيادة التربوية

الدبلوم العالي في التعليم اإللكتروني 

الدبلوم العالي في التدريس باللغة اإلنجليزية

البرامج اإلنسانية
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ماجستير التربية في اإلدارة التربوية
تخصص إدارة المعرفة بالمؤسسات التربوية

Master of Education in Educational 
Management 

(Major: Knowledge Management in 
Educational Institutes)

تربويــة  نســائية  كــوادر  إعــداد  إلــى  البرنامــج  يهــدف 
مؤهلــة فــي مجــال إدارة المعرفــة بالمؤسســات التربويــة 
ويقــدم بنظــام المقــررات الدراســية والرســالة أو المقررات 

ــي. ــروع البحث ــية والمش الدراس

عن البرنامج
• الحصــول علــى )65( درجــة كحــد أدنــى 
فــي اختبــار القــدرات العامــة للجامعييــن

البكالوريــوس  درجــة  علــى  الحصــول   •
ــر ال يقــل عــن  فــي تخصــص تربــوي بتقدي
ــه (، أو  جيــد جــداً  ) 3.75 مــن 5 أو مــا يعادل
فــي تخصــص غيــر تربــوي بشــرط الحصــول 
علــى الدبلــوم العالــي فــي التربيــة بتقديــر 
ال يقــل عــن جيــد جــداً )  3.75 مــن 5 أو مــا 

ــه ( يعادل
علــى  الطالبــة  قــدرة  تثبــت  شــهادة   •
اســتخدام برامــج الحاســب اآللــي المتنوعــة 

)معيــار مفاضلــة وليــس شــرط قبــول(
• الحصــول علــى )4( فــي اختبــار األيلتــس 
األكاديمــي كحــد أدنــى أو مــا يعادلهــا مــن 
اختبــارات اللغــة اإلنجليزيــة األخــرى )معيــار 

مفاضلــة وليــس شــرط قبــول(

شروط القبول

47 ساعة معتمدة
)المقررات والرسالة(*
45 ساعة معتمدة

)المقررات والمشروع البحثي(**    

56,400 ريال سعودي*
54,000 ريال سعودي**

العربية

عدد الساعات 

الرسوم الدراسية

لغة البرنامج 

الخطة الدراسية

عاميــن جامعييــن موزعــة علــى عــدد الفصــول الدراســية 
المعتمــدة وفــق التقويــم الجامعــي الســنوي.

مدة الدراسة

قسم اإلدارة والتخطيط التربوي

لمزيــد مــن المعلومــات عــن البرنامــج 
والرســوم  القبــول  وتحديــث شــروط 
الدراســية وطريقــة التقديــم يرجــى 
زيــارة موقــع عمــادة الدراســات العليــا 

https://www.pnu.edu.sa/ar/Deanship/PostGraduate/Pages/graduatestudies_programs.aspx
https://www.pnu.edu.sa/ar/Deanship/PostGraduate/Pages/Program%20plans%201443%20AH/Master-of-Education-in-Educational-Administration-(specialization-Educational-Leadership)A.aspx
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ماجستير التربية في اإلدارة التربوية
تخصص القيادة التربوية

Master of Education in Educational 
Management (Major: Educational 

Leadership)

مؤهلــة  نســائية  كــوادر  إعــداد  إلــى  البرنامــج  يهــدف 
ــدم  ــة ويق ــادة التربوي ــال القي ــي مج ــة ف ــارات الالزم المه
المقــررات  أو  والرســالة  الدراســية  المقــررات  بنظــام 

البحثــي. والمشــروع  الدراســية 

عن البرنامج
• الحصــول علــى )65( درجــة كحــد أدنــى 
فــي اختبــار القــدرات العامــة للجامعييــن

البكالوريــوس  درجــة  علــى  الحصــول   •
ــر ال يقــل عــن  فــي تخصــص تربــوي بتقدي
ــه (، أو  جيــد جــداً )  3.75 مــن 5 أو مــا يعادل
فــي تخصــص غيــر تربــوي بشــرط الحصــول 
علــى الدبلــوم العالــي فــي التربيــة بتقديــر 
ال يقــل عــن جيــد جــداً )  3.75 مــن 5 أو مــا 

ــه ( يعادل
علــى  الطالبــة  قــدرة  تثبــت  شــهادة   •
اســتخدام برامــج الحاســب اآللــي المتنوعــة 

)معيــار مفاضلــة وليــس شــرط قبــول(
• الحصــول علــى )4( فــي اختبــار األيلتــس 
األكاديمــي كحــد أدنــى أو مــا يعادلهــا مــن 
اختبــارات اللغــة اإلنجليزيــة األخــرى )معيــار 

مفاضلــة وليــس شــرط قبــول(

شروط القبول

الخطة الدراسية

عاميــن جامعييــن موزعــة علــى عــدد الفصــول الدراســية 
المعتمــدة وفــق التقويــم الجامعــي الســنوي.

مدة الدراسة

قسم اإلدارة والتخطيط التربوي

لمزيــد مــن المعلومــات عــن البرنامــج 
والرســوم  القبــول  وتحديــث شــروط 
الدراســية وطريقــة التقديــم يرجــى 
زيــارة موقــع عمــادة الدراســات العليــا 

47 ساعة معتمدة
)المقررات والرسالة(*
45 ساعة معتمدة

)المقررات والمشروع البحثي(**    

56,400 ريال سعودي*
54,000 ريال سعودي**

العربية

عدد الساعات 

الرسوم الدراسية

لغة البرنامج 

https://www.pnu.edu.sa/ar/Deanship/PostGraduate/Pages/Program%20plans%201443%20AH/Master-of-Education-in-Educational-Administration(specialization-Knowledge-Management-in-Educational-Institutes)%D9%90A.aspx
https://www.pnu.edu.sa/ar/Deanship/PostGraduate/Pages/graduatestudies_programs.aspx
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الدبلوم العالي في التعلم اإللكتروني
Higher diploma in E-learning

 برنامــج دبلــوم عالــي يقــدم بنظــام التعلــم المدمــج، 
ويهــدف إلــى إعــداد كــوادر نســائية تربويــة مؤهلــة فــي 

ــي. ــم اإللكترون ــال التعل مج

عن البرنامج
• الحصــول علــى )65( درجــة كحــد أدنــى 
فــي اختبــار القــدرات العامــة للجامعييــن

البكالوريــوس  درجــة  علــى  الحصــول   •
ــر ال يقــل عــن جيــد )  2.75 مــن 5 أو  بتقدي

مــا يعادلــه (

شروط القبول

الخطة الدراسية

عــام جامعــي مــوزع على عدد الفصــول الدراســية المعتمدة 
وفــق التقويم الجامعي الســنوي.

مدة الدراسة

قسم تقنيات التعليم

24 ساعة معتمدة            

 14,400 ريال سعودي

العربية

عدد الساعات 

الرسوم الدراسية

لغة البرنامج 

لمزيــد مــن المعلومــات عــن البرنامــج 
والرســوم  القبــول  وتحديــث شــروط 
الدراســية وطريقــة التقديــم يرجــى 
زيــارة موقــع عمــادة الدراســات العليــا 

https://www.pnu.edu.sa/ar/Deanship/PostGraduate/Pages/graduatestudies_programs.aspx
https://www.pnu.edu.sa/ar/Deanship/PostGraduate/Pages/Program%20plans%201443%20AH/Higher-diploma-in-E-learningA.aspx
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الدبلوم العالي في التدريس باللغة 
اإلنجليزية 

Postgraduate Diploma in English as a 
Medium of Instruction (EMI)

برنامــج نوعــي لخريجــات تخصصــات العلــوم والرياضيــات 
فــي  التعليميــة  للمهــن  للتأهيــل  اإلنجليزيــة،  واللغــة 
ــدم  ــة. ويق ــج الدولي ــة والبرام ــة العالمي ــدارس األهلي الم
التدريــب  إلــى  باإلضافــة  الدراســية  المقــررات  بنظــام 

الميدانــي. 

عن البرنامج
• الحصــول علــى )65( درجــة كحــد أدنــى 
فــي اختبــار القــدرات العامــة للجامعييــن

• الحصــول علــى درجــة البكالوريــوس فــي 
اللغــة  أو  الرياضيــات  أو  العلــوم  تخصــص 
اإلنجليزيــة بتقديــر ال يقــل عــن جيــد ) 2.75 

ــه ( مــن 5 أو مــا يعادل
• الحصــول علــى )5.5( فــي اختبــار اآليلتس 
األكاديمــي كحــد أدنــى أو مــا يعادلهــا مــن 

اختبــارات اللغــة اإلنجليزيــة األخــرى
•  اجتياز المقابلة الشخصية 

يطلبهــا  أخــرى  شــروط  أي  تحقيــق    •
ــفوي( ــار ش ــري , اختب ــار تحري ــم )اختب القس

شروط القبول

الخطة الدراسية

عــام جامعــي مــوزع على عدد الفصــول الدراســية المعتمدة 
وفــق التقويم الجامعي الســنوي.

مدة الدراسة

قسم المناهج وطرق التدريس

31 ساعة معتمدة            

 18,600 ريال سعودي

اإلنجليزية

عدد الساعات 

الرسوم الدراسية

لغة البرنامج 

لمزيــد مــن المعلومــات عــن البرنامــج 
والرســوم  القبــول  وتحديــث شــروط 
الدراســية وطريقــة التقديــم يرجــى 
زيــارة موقــع عمــادة الدراســات العليــا 

https://www.pnu.edu.sa/ar/Deanship/PostGraduate/Pages/graduatestudies_programs.aspx
https://www.pnu.edu.sa/ar/Deanship/PostGraduate/Pages/Program%20plans%201443%20AH/diplomaEMI.aspx
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كلية اآلداب

الماجستير في الدراسات اإلسالمية 
         تخصص التفسير وعلوم القرآن

الماجستير في الدراسات اإلسالمية 
          تخصص العقيدة

الماجستير في الدراسات اإلسالمية 
          تخصص السنة النبوية وعلومها

الماجستير في الدراسات اإلسالمية
          تخصص الفقه

الماجستير في الدراسات اإلسالمية
        تخصص أصول الفقه

الماجستير في اللغة العربية وآدابها 
         - تخصص اللسانيات “اللغة والنحو« 

         - تخصص اللسانيات الحاسوبية
         - تخصص األدب والبالغة

         - تخصص النقد

البرامج اإلنسانية
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برنامج الماجستير في الدراسات اإلسالمية  
تخصص التفسير وعلوم القرآن 

Master in Islamic Studies
Path Interpretation and Quranic Sciences

مؤهلــة  نســائية  كــوادر  إعــداد  إلــى  البرنامــج  يهــدف 
ــوم القــرآن ويقــدم بنظــام المقــررات  فــي التفســير وعل

والرســالة. الدراســية 

عن البرنامج

• الحصــول علــى )65( درجــة كحــد أدنــى 
للجامعييــن العامــة  القــدرات  اختبــار  فــي 

• الحصــول علــى درجــة البكالوريــوس فــي 
ــل  ــر ال يق ــرعية بتقدي ــات الش ــد التخصص أح
عــن جيــد جــداً )  3.75 مــن 5 أو مــا يعادلــه (

• حفــظ ثالثــة أجــزاء مــن القــرآن الكريــم مــع 
ــان التالوة إتق

• اجتياز االختبار التحريري
• اجتياز المقابلة الشخصية

شروط القبول

32 ساعة معتمدة            

 38,400 ريال سعودي

العربية

عدد الساعات 

الرسوم الدراسية

لغة البرنامج 

الخطة الدراسية

عاميــن جامعييــن موزعــة علــى عــدد الفصــول الدراســية 
ــم الجامعــي الســنوي. المعتمــدة وفــق التقوي

مدة الدراسة

قسم الدراسات اإلسالمية

لمزيــد مــن المعلومــات عــن البرنامــج 
والرســوم  القبــول  وتحديــث شــروط 
الدراســية وطريقــة التقديــم يرجــى 
زيــارة موقــع عمــادة الدراســات العليــا 

https://www.pnu.edu.sa/ar/Deanship/PostGraduate/Pages/graduatestudies_programs.aspx
https://www.pnu.edu.sa/ar/Deanship/PostGraduate/Pages/Program%20plans%201443%20AH/Master-in-Islamic-Studies(Specialization-Interpretation-and-Quranic-Sciences)A.aspx
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برنامج الماجستير في الدراسات اإلسالمية 
تخصص العقيدة

Master in Islamic Studies
Path Islamic Creed

يهــدف البرنامــج إلــى إعــداد كــوادر نســائية مؤهلــة فــي 
العقيــدة ويقــدم بنظــام المقــررات الدراســية والرســالة.

عن البرنامج
• الحصــول علــى درجــة البكالوريــوس فــي 
أحــد التخصصــات الشــرعية بتقديــر ال يقــل 
عــن جيــد جــداً ) 3.75 مــن 5 أو مــا يعادلــه (

• الحصــول علــى )65( درجــة كحــد أدنــى 
فــي اختبــار القــدرات العامــة للجامعييــن

• اجتياز االختبار التحريري 
• اجتياز المقابلة الشخصية

• إتمــام حفــظ خمســة أجــزاء مــن القــرآن 
ــم الكري

• اجتياز اختبار القران الكريم

شروط القبول

الخطة الدراسية

عاميــن جامعييــن موزعــة علــى عــدد الفصــول الدراســية 
المعتمــدة وفــق التقويــم الجامعــي الســنوي.

مدة الدراسة

قسم الدراسات اإلسالمية

40 ساعة معتمدة            

 48,000 ريال سعودي

العربية

عدد الساعات 

الرسوم الدراسية

لغة البرنامج 

لمزيــد مــن المعلومــات عــن البرنامــج 
والرســوم  القبــول  وتحديــث شــروط 
الدراســية وطريقــة التقديــم يرجــى 
زيــارة موقــع عمــادة الدراســات العليــا 

https://www.pnu.edu.sa/ar/Deanship/PostGraduate/Pages/graduatestudies_programs.aspx
https://www.pnu.edu.sa/ar/Deanship/PostGraduate/Pages/Program%20plans%201443%20AH/Master-in-Islamic-Studies(Specialty-Creed)-.aspx
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مؤهلــة  نســائية  كــوادر  إعــداد  إلــى  البرنامــج  يهــدف 
ــة وعلومهــا ويقــدم بنظــام المقــررات  فــي الســنة النبوي

والرســالة. الدراســية 

عن البرنامج
• الحصــول علــى )65( درجــة كحــد أدنــى 
فــي اختبــار القــدرات العامــة للجامعييــن

• الحصــول علــى درجــة البكالوريــوس فــي 
أحــد التخصصــات الشــرعية بتقديــر ال يقــل 
عــن جيــد جــداً  )  3.75 مــن 5 أو مــا يعادلــه (

• حفــظ ثالثــة أجــزاء مــن القــرآن الكريــم 
مــع إتقــان التــالوة

• اجتياز االختبار التحريري
• اجتياز المقابلة الشخصية 

شروط القبول

الخطة الدراسية

عاميــن جامعييــن موزعــة علــى عــدد الفصــول الدراســية 
المعتمــدة وفــق التقويــم الجامعــي الســنوي.

مدة الدراسة

قسم الدراسات اإلسالمية

32 ساعة معتمدة            

 38,400 ريال سعودي

العربية

عدد الساعات 

الرسوم الدراسية

لغة البرنامج 

لمزيــد مــن المعلومــات عــن البرنامــج 
والرســوم  القبــول  وتحديــث شــروط 
الدراســية وطريقــة التقديــم يرجــى 
زيــارة موقــع عمــادة الدراســات العليــا 

الماجستير في الدراسات اإلسالمية
تخصص السنة النبوية وعلومها

Master in Islamic Studies
Path The Sunnah and its Sciences

https://www.pnu.edu.sa/ar/Deanship/PostGraduate/Pages/graduatestudies_programs.aspx
https://www.pnu.edu.sa/ar/Deanship/PostGraduate/Pages/Program%20plans%201443%20AH/Master-in-Islamic-Studies-(specialization-The-Sunnah-and-its-Sciences)A.aspx
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يهــدف البرنامــج إلــى إعــداد كــوادر نســائية مؤهلــة فــي 
الفقــه ويقــدم بنظــام المقــررات الدراســية والرســالة.

عن البرنامج
• الحصــول علــى )65( درجــة كحــد أدنــى 
فــي اختبــار القــدرات العامــة للجامعييــن

• الحصــول علــى درجــة البكالوريــوس فــي 
أحــد التخصصــات الشــرعية بتقديــر ال يقــل 
عــن جيــد جــداً. )  3.75 مــن 5 أو مــا يعادلــه (

• حفــظ ثالثــة أجــزاء مــن القــرآن الكريــم 
مــع إتقــان التــالوة

• اجتياز االختبار التحريري
• اجتياز المقابلة الشخصية 

شروط القبول

الخطة الدراسية

عاميــن جامعييــن موزعــة علــى عــدد الفصــول الدراســية 
المعتمــدة وفــق التقويــم الجامعــي الســنوي.

مدة الدراسة

قسم الدراسات اإلسالمية

36 ساعة معتمدة            

 43,200 ريال سعودي

العربية

عدد الساعات 

الرسوم الدراسية

لغة البرنامج 

لمزيــد مــن المعلومــات عــن البرنامــج 
والرســوم  القبــول  وتحديــث شــروط 
الدراســية وطريقــة التقديــم يرجــى 
زيــارة موقــع عمــادة الدراســات العليــا 

الماجستير في الدراسات اإلسالمية
تخصص الفقه

Master in Islamic Studies
Major Jurisprudence

https://www.pnu.edu.sa/ar/Deanship/PostGraduate/Pages/Program%20plans%201443%20AH/Master-in-Islamic-Studies%C2%A0(Major-Jurisprudence)A.aspx
https://www.pnu.edu.sa/ar/Deanship/PostGraduate/Pages/graduatestudies_programs.aspx
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 الماجستير في الدراسات اإلسالمية
 تخصص أصول الفقه

Master in Islamic Studies
Major Principles Of Jurisprudence

مؤهلــة  نســائية  كــوادر  إعــداد  إلــى  البرنامــج  يهــدف 
ــية  ــررات الدراس ــام المق ــدم بنظ ــه ويق ــول الفق ــي أص ف

والرســالة.

عن البرنامج
• الحصــول علــى درجــة البكالوريــوس فــي 
أحــد التخصصــات الشــرعية بتقديــر ال يقــل 
عــن جيــد جــداً ) 3.75 مــن 5 أو مــا يعادلــه (

• الحصــول علــى )65( درجــة كحــد أدنــى 
فــي اختبــار القــدرات العامــة للجامعييــن

• اجتياز االختبار التحريري 
• اجتياز المقابلة الشخصية

شروط القبول

الخطة الدراسية

عاميــن جامعييــن موزعــة علــى عــدد الفصــول الدراســية 
المعتمــدة وفــق التقويــم الجامعــي الســنوي.

مدة الدراسة

قسم الدراسات اإلسالمية

36 ساعة معتمدة            

 43,200 ريال سعودي

العربية

عدد الساعات 

الرسوم الدراسية

لغة البرنامج 

لمزيــد مــن المعلومــات عــن البرنامــج 
والرســوم  القبــول  وتحديــث شــروط 
الدراســية وطريقــة التقديــم يرجــى 
زيــارة موقــع عمــادة الدراســات العليــا 

https://www.pnu.edu.sa/ar/Deanship/PostGraduate/Pages/graduatestudies_programs.aspx
https://www.pnu.edu.sa/ar/Deanship/PostGraduate/Pages/Program%20plans%201443%20AH/Master-in-Islamic-Studies%C2%A0(Specialization-Fundamentals-of-Jurisprudence).aspx
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الماجستير في اللغة العربية وآدابها  

Master of Arts in Arabic Language  

مؤهلــة  نســائية  كــوادر  إعــداد  إلــى  البرنامــج  يهــدف 
فــي تخصصــات اللغــة العربيــة ويقــدم بنظــام المقــررات 
الدراســية والرســالة أو المقــررات الدراســية والمشــروع 

البحثــي. يتضمــن البرنامــج أربــع تخصصــات:
• اللسانيات ) اللغة والنحو(

• اللسانيات الحاسوبية
•  األدب والبالغة

• النقد

عن البرنامج
• الحصــول علــى )65( درجــة كحــد أدنــى 
فــي اختبــار القــدرات العامــة للجامعييــن

• الحصــول علــى درجــة البكالوريــوس فــي 
اللغــة العربيــة وآدابهــا بتقديــر ال يقــل عــن 

جيــد جــداً )  3.75 مــن 5 أو مــا يعادلــه (
• اجتياز االختبار التحريري 

• اجتياز المقابلة الشخصية
ــار األيلتــس  • الحصــول علــى )4( فــي اختب
يعادلهــا  مــا  أو  أدنــى  كحــد  األكاديمــي 
األخــرى،  اإلنجليزيــة  اللغــة  اختبــارات  مــن 
وذلــك خــاص بمســار اللســانيات الحاســوبية، 
ويعــد هــذا الشــرط شــرط مفاضلــة فــي 

األخــرى المســارات 
• إجــادة الحاســب اآللــي بمــا يخــدم البرنامــج 

)مســار اللســانيات الحاســوبية(

شروط القبول

الخطة الدراسية

عاميــن جامعييــن موزعــة علــى عــدد الفصــول الدراســية 
المعتمــدة وفــق التقويــم الجامعــي الســنوي.

مدة الدراسة

قسم اللغة العربية

34 ساعة معتمدة
)المقررات والرسالة(*
42 ساعة معتمدة

)المقررات والمشروع البحثي(**

40,800 ريال سعودي*
50,400 ريال سعودي**

العربية

عدد الساعات 

الرسوم الدراسية

لغة البرنامج 

لمزيــد مــن المعلومــات عــن البرنامــج 
والرســوم  القبــول  وتحديــث شــروط 
الدراســية وطريقــة التقديــم يرجــى 
زيــارة موقــع عمــادة الدراســات العليــا 

https://www.pnu.edu.sa/ar/Deanship/PostGraduate/Pages/graduatestudies_programs.aspx
https://www.pnu.edu.sa/ar/Deanship/PostGraduate/Pages/Program%20plans%201443%20AH/arabic_language.aspx
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   كلية اللغات

الماجســتير فــي الترجمــة التخصصيــة مــن اللغــة العربيــة 
إلــى اللغــة اإلنجليزيــة وبالعكــس

الماجســتير فــي الترجمــة التخصصيــة مــن اللغــة العربيــة 
إلــى اللغــة الفرنســية وبالعكــس 

الدبلوم العالي في اللغة اإلنجليزية للسياحة

الدبلوم العالي في اللغة الفرنسية للسياحة

البرامج اإلنسانية
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الماجستير في الترجمة التخصصية من 
اللغة العربية إلى اللغة اإلنجليزية وبالعكس

Master of specialized translation 
(Arabic - English - Arabic)

ــة  ــائية متخصص ــوادر نس ــداد ك ــى إع ــج إل ــدف البرنام يه
اللغــة  إلــى  العربيــة  اللغــة  مــن  الترجمــة  مجــال  فــي 
اإلنجليزيــة وبالعكــس، ويقــدم بنظــام المقررات الدراســية 
والرســالة أو المقــررات الدراســية والمشــروع البحثــي مــع 

ــي.  ــب الميدان التدري

عن البرنامج
• الحصول على )65( درجة كحد أدنى 
في اختبار القدرات العامة للجامعيين
• الحصول على درجة البكالوريوس 

بتقدير   ال يقل عن جيد جداً ) 3.75 من 5 
أو ما يعادله (

في أي من التخصصات التالية:
)بكالوريوس في اللغة اإلنجليزية، اللغة 

اإلنجليزية والترجمة، اللغة اإلنجليزية 
وآدابها، اللغويات اإلنجليزية(

• الحصول على )6.5( في اختبار اآليلتس 
األكاديمي أوما يعادلها من اختبارات 

اللغة اإلنجليزية األخرى

شروط القبول

الخطة الدراسية

عاميــن جامعييــن موزعــة علــى عــدد الفصــول الدراســية 
المعتمــدة وفــق التقويــم الجامعــي الســنوي.

مدة الدراسة

قسم الترجمة

اإلنجليزية

عدد الساعات 

الرسوم الدراسية

لغة البرنامج 

لمزيــد مــن المعلومــات عــن البرنامــج 
والرســوم  القبــول  وتحديــث شــروط 
الدراســية وطريقــة التقديــم يرجــى 
زيــارة موقــع عمــادة الدراســات العليــا 

39 ساعة معتمدة
)المقررات والرسالة(*
42 ساعة معتمدة

)المقررات والمشروع البحثي(**

46,800 ريال سعودي*
50,400 ريال سعودي**

https://www.pnu.edu.sa/ar/Deanship/PostGraduate/Pages/graduatestudies_programs.aspx
https://www.pnu.edu.sa/ar/Deanship/PostGraduate/Pages/Program%20plans%201443%20AH/Master's-degree-in-specialized-translation-from-Arabic-into-English-and-vice-versaA.aspx
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الماجستير في الترجمة التخصصية من 
اللغة العربية إلى اللغة الفرنسية وبالعكس

Master of specialized translation 
(Arabic - French - Arabic)

ــة  ــائية متخصص ــوادر نس ــداد ك ــى إع ــج إل ــدف البرنام يه
اللغــة  إلــى  العربيــة  اللغــة  مــن  الترجمــة  مجــال  فــي 
الفرنســية وبالعكــس، ويقــدم بنظــام المقررات الدراســية 
والرســالة أو المقــررات الدراســية والمشــروع البحثــي مــع 

التدريــب الميدانــي.

عن البرنامج
ــى  ــد أدن ــة كح ــى )65( درج ــول عل • الحص
ــن ــة للجامعيي ــدرات العام ــار الق ــي اختب ف

البكالوريــوس  درجــة  علــى  الحصــول   •
فــي اللغــة الفرنســية بتقديــر ال يقــل عــن 

ــه ( ــا يعادل ــن 5 أو م ــداً  ) 3.75 م ــد ج جي
فــي     B1 المســتوى  علــى  الحصــول   •
أدنــى كحــد   )DELF( الديلــف  اختبــارات 

شروط القبول

الخطة الدراسية

عاميــن جامعييــن موزعــة علــى عــدد الفصــول الدراســية 
المعتمــدة وفــق التقويــم الجامعــي الســنوي.

مدة الدراسة

قسم الترجمة

الفرنسية
الرسوم الدراسية

لغة البرنامج 

عدد الساعات 

لمزيــد مــن المعلومــات عــن البرنامــج 
والرســوم  القبــول  وتحديــث شــروط 
الدراســية وطريقــة التقديــم يرجــى 
زيــارة موقــع عمــادة الدراســات العليــا 

37 ساعة معتمدة
)المقررات والرسالة(*
42 ساعة معتمدة

)المقررات والمشروع البحثي(**

44,400 ريال سعودي*
50,400 ريال سعودي**

https://www.pnu.edu.sa/ar/Deanship/PostGraduate/Pages/graduatestudies_programs.aspx
https://www.pnu.edu.sa/ar/Deanship/PostGraduate/Pages/Program%20plans%201443%20AH/Master-in-specialized-translation-from-Arabic-into-French-and-backA.aspx
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الدبلوم العالي في اللغة اإلنجليزية للسياحة

Higher Diploma in English for Tourism 

الجامعــات  فــي  نوعــه  مــن  عالــي  دبلــوم  برنامــج  أول 
الســعودية، تــم اســتحداثه امتــداداً للتعــاون بيــن الجامعــة 
ــة الســعودية للســياحة.  ويهــدف  ووزارة الســياحة والهيئ
بمهــارات  مهنيــاً  مؤهلــة  كــوادر  إعــداد  إلــى  البرنامــج 
ــة فــي مختلــف مجــاالت الســياحة وفقــاً  اللغــة اإلنجليزي
للمعاييــر الوطنيــة والعالميــة، وتمكيــن الخريجــات مــن 
مجــاالت  فــي  المهنيــة  والمهــارات  المعــارف  اكتســاب 
اإلرشــاد الســياحي، الفندقــة، الترويــج الســياحي وتنظيــم 
الفعاليــات بمــا يتوافــق مــع متطلبــات ســوق العمــل فــي 

قطاعــات ومجــاالت الســياحة المختلفــة.

عن البرنامج
• الحصول على )65( درجة كحد أدنى 
في اختبار القدرات العامة للجامعيين
• الحصول على درجة البكالوريوس 

بتقدير اليقل عن جيد ) 2.75 من 5 أو ما 
يعادله(

• الحصول على )5.5( في اختبار اآليلتس 
األكاديمي أو ما يعادلها من اختبارات 

اللغة اإلنجليزية األخرى.

شروط القبول

الخطة الدراسية

عــام جامعــي مــوزع على عدد الفصــول الدراســية المعتمدة 
وفــق التقويم الجامعي الســنوي.

مدة الدراسة

قسم اللغويات التطبيقية

28 ساعة معتمدة            

 22,400 ريال سعودي

اإلنجليزية

عدد الساعات 

الرسوم الدراسية

لغة البرنامج 

لمزيــد مــن المعلومــات عــن البرنامــج 
والرســوم  القبــول  وتحديــث شــروط 
الدراســية وطريقــة التقديــم يرجــى 
زيــارة موقــع عمــادة الدراســات العليــا 

https://www.pnu.edu.sa/ar/Deanship/PostGraduate/Pages/graduatestudies_programs.aspx
https://www.pnu.edu.sa/ar/Deanship/PostGraduate/Pages/Program%20plans%201443%20AH/HigherDiplomainEnglishforTourism.aspx
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لمزيــد مــن المعلومــات عــن البرنامــج 
والرســوم  القبــول  وتحديــث شــروط 
الدراســية وطريقــة التقديــم يرجــى 
زيــارة موقــع عمــادة الدراســات العليــا 

الدبلوم العالي في اللغة الفرنسية للسياحة

Higher Diploma in French for Tourism

الجامعــات  فــي  نوعــه  مــن  عالــي  دبلــوم  برنامــج  أول 
الســعودية، تــم اســتحداثه امتــداداً للتعــاون بيــن الجامعــة 
ــة الســعودية للســياحة.  ويهــدف  ووزارة الســياحة والهيئ
بمهــارات  مهنيــاً  مؤهلــة  كــوادر  إعــداد  إلــى  البرنامــج 
اللغــة الفرنســية فــي مختلــف مجــاالت الســياحة وفقــاً 
للمعاييــر الوطنيــة والعالميــة، وتمكيــن الخريجــات مــن 
مجــاالت  فــي  المهنيــة  والمهــارات  المعــارف  اكتســاب 
اإلرشــاد الســياحي، الفندقــة، الترويــج الســياحي وتنظيــم 
الفعاليــات بمــا يتوافــق مــع متطلبــات ســوق العمــل فــي 

قطاعــات ومجــاالت الســياحة المختلفــة.

عن البرنامج
ــى  • الحصــول علــى )65( درجــة كحــد أدن
ــن ــار القــدرات العامــة للجامعيي فــي اختب

البكالوريــوس  درجــة  علــى  الحصــول   •
ــر اليقــل عــن جيــد ) 2.75 مــن 5 أو  بتقدي

ــه ( ــا يعادل م
فــي   A2 المســتوى  علــى  الحصــول   •
مايعادلهمــا  أو   TEF أو    DELF اختبــار 

شروط القبول

الخطة الدراسية

عــام جامعــي مــوزع على عدد الفصــول الدراســية المعتمدة 
وفــق التقويم الجامعي الســنوي.

مدة الدراسة

قسم الترجمة

28 ساعة معتمدة            

 22,400 ريال سعودي

الفرنسية

عدد الساعات 

الرسوم الدراسية

لغة البرنامج 

https://www.pnu.edu.sa/ar/Deanship/PostGraduate/Pages/graduatestudies_programs.aspx
https://www.pnu.edu.sa/ar/Deanship/PostGraduate/Pages/Program%20plans%201443%20AH/HigherDiplomainFrenchforTourism.aspx
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كلية التصاميم والفنون 

الماجستير في تصميم األزياء والنسيج

البرامج اإلنسانية
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الماجستير في تصميم األزياء والنسيج

Master in Fashion Design and Textile

والقــدرات  المواهــب  اســتثمار  إلــى  البرنامــج  يهــدف 
ــال  ــي مج ــة ف ــائية متخصص ــوادر نس ــداد ك ــة إلع المحلي
تعليــم وصناعــة األزيــاء والنســيج، بكفــاءة منافســة نحــو 
ــة  ــن الثقاف ــتوحى م  مس

ٍ
ــد ــة ببع ــاء العالمي ــة األزي صناع

الدراســية  المقــررات  بنظــام  المحليــة. ويقــدم  والبيئــة 
والرســالة.

عن البرنامج
ــى  ــد أدن ــة كح ــى )65( درج ــول عل • الحص
ــن ــة للجامعيي ــدرات العام ــار الق ــي اختب ف

البكالوريــوس  درجــة  علــى  الحصــول   •
ــد جــداً )3.75 مــن  ــر ال يقــل عــن جي بتقدي
التخصصــات  أحــد  أو مــا يعادلــه( فــي   5
التاليــة: تصميــم األزيــاء والنســيج، تصميم 

األزيــاء والحلــي والمالبــس والنســيج
• اجتياز المقابلة الشخصية

شروط القبول

الخطة الدراسية

عاميــن جامعييــن موزعــة علــى عــدد الفصــول الدراســية 
المعتمــدة وفــق التقويــم الجامعــي الســنوي.

مدة الدراسة

قسم تصميم األزياء والنسيج

44 ساعة معتمدة            

 52,800 ريال سعودي

العربية

عدد الساعات 

الرسوم الدراسية

لغة البرنامج 

لمزيــد مــن المعلومــات عــن البرنامــج 
والرســوم  القبــول  وتحديــث شــروط 
الدراســية وطريقــة التقديــم يرجــى 
زيــارة موقــع عمــادة الدراســات العليــا 

https://www.pnu.edu.sa/ar/Deanship/PostGraduate/Pages/graduatestudies_programs.aspx
https://www.pnu.edu.sa/ar/Deanship/PostGraduate/Pages/Program%20plans%201443%20AH/Master-in-Fashion-Design-and-Textile-A.aspx
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كلية الخدمة االجتماعية

الماجستير في الخدمة االجتماعية )مسار إكلينيكي(

البرامج اإلنسانية
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الماجستير في الخدمة االجتماعية
مسار إكلينيكي

Master of Social Work
 Clinical Track

بهــدف البرنامــج إلــى إعــداد كــوادر نســائية مؤهلــة فــي 
مجــال الخدمــة االجتماعيــة اإلكلينيكيــة ويقــدم البرنامــج 
إلــى  باإلضافــة  والرســالة  الدراســية  المقــررات  بنظــام 

ــي.  ــب الميدان التدري

عن البرنامج
• الحصــول علــى )65( درجــة كحــد أدنــى 
فــي اختبــار القــدرات العامــة للجامعييــن 
• الحصــول علــى درجــة البكالوريــوس فــي 
تخصــص: خدمــة اجتماعيــة مــن أقســام 
الدراســات االجتماعيــة بتقديــر ال يقــل عــن 

جيــد جــداً ) 3.75 مــن 5 أو مــا يعادلــه (
• اجتياز االختبار التحريري

• اجتياز المقابلة الشخصية
• الحصــول علــى )4( فــي اختبــار اآليلتــس 
األكاديمــي كحــد أدنــى أو مــا يعادلهــا مــن 

اختبــارات اللغــة اإلنجليزيــة 
• أن ال يقــل األداء الوظيفــي للممارســين 

الصحييــن عــن جيــد جــداً ألخــر عاميــن

شروط القبول

الخطة الدراسية

عاميــن جامعييــن موزعــة علــى عــدد الفصــول الدراســية 
المعتمــدة وفــق التقويــم الجامعــي الســنوي.

مدة الدراسة

قسم الخدمة االجتماعية 

41 ساعة معتمدة            

 49,200 ريال سعودي

العربية

عدد الساعات 

الرسوم الدراسية

لغة البرنامج 

لمزيــد مــن المعلومــات عــن البرنامــج 
والرســوم  القبــول  وتحديــث شــروط 
الدراســية وطريقــة التقديــم يرجــى 
زيــارة موقــع عمــادة الدراســات العليــا 

https://www.pnu.edu.sa/ar/Deanship/PostGraduate/Pages/Program%20plans%201443%20AH/Master-of-Social-Work%C2%A0(Clinical-path)A.aspx
https://www.pnu.edu.sa/ar/Deanship/PostGraduate/Pages/graduatestudies_programs.aspx
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تقــدم جامعــة األميــرة نــورة بنــت عبدالرحمــن عــدداً مــن الخدمــات 
ــزة  ــة متمّي ــق جامعي ــات ومراف ــة خدم ــن منظوم ــاندة ضم المس
ومتكاملــة تدعــم طالبــة الدراســات العليــا فــي مســيرتها العلميــة 

فــي الجامعــة.
ويســتعرض هــذا الدليــل بعــض الخدمــات المســاندة المقدمــة مــن 
ــاص  ــكل خ ــدم بش ــي تخ ــة، والت ــل الجامع ــة داخ ــات المختلف الجه

طالبــات الدراســات العليــا. 
ولمزيــد مــن المعلومــات حــول الخدمــات والجهــات يمكــن زيــارة 
المواقــع اإللكترونيــة للجهــات وللجامعــة، وهــي المرجع األساســي 

للمعلومــات المقدمــة  فــي هــذا الدليــل.

الخدمات المساندة 
والمرافق الجامعية 
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عمادة البحث العلمي 
الخدمات المساندة والمرافق الجامعية

ــة بعمــادة البحــث العلمــي علــى تشــجيع  ــد الرحمــن ممثل ــت عب ــورة بن ــرة ن تحــرص جامعــة األمي
البحــث العلمــي فــي كافــة المجــاالت النظريــة والعلميــة والتطبيقيــة، وأولــت اهتمامــاً خاصــاً ببرامج 
البحــث العلمــي والتطويــر مــن خــالل مراكــز بحثيــة متخصصةوتقديــم عــدة خدمــات وبرامــج منهــا:

تمثــل اهتمــام جامعــة األميــرة نــورة بالبحــث العلمــي فــي إنشــاء ودعــم المراكــز البحثيــة ومجاالتهــا، 
وتشــرف عمــادة البحــث العلمــي علــى مراكــز البحــوث فــي كليــات  الجامعــة.

عنــت الجامعــة بدعــم و تجويــد الحــراك البحثــي ألعضــاء هيئــة التدريــس والباحثيــن والباحثــات مــن 
داخــل الجامعــة،  والــذي تمثــل فــي إطــالق حــزم مختلفــة مــن البرامــج البحثيــة التــي توفــر الدعــم 
المالــي واالستشــاري لبحــوث أعضــاء هيئــة التدريــس والمحاضريــن والمعيديــن وكذلــك الطالبــات 
وطالبــات الدراســات العليــا بشــكل خــاص، ممــا يســهم فــي تحقيــق أهــداف التنميــة المســتدامة 

واالقتصــاد المعرفــي ودعــم الكفــاءات الطالبيــة فــي النشــر البحثــي المتميــز.

يعمــل المركــز علــى توفيــر الخدمــات البحثيــة لباحثــي وباحثــات الجامعــة والجامعــات األخــرى برســوم  
رمزيــة، مــن هــذه  الخدمــات:   

•  خدمات الترجمة والتدقيق اللغوي 
•  خدمات ما قبل النشر

•  خدمة فحص االقتباس
•  الخدمات االستشارية

•  خدمات التحليل اإلحصائي
•   الخدمات التدريبية

مراكز األبحاث 

برامج دعم وتمويل األبحاث 

مركز الخدمات البحثية 

تقــدم هــذه الخدمــة لتســهيل مهمــة الباحــث الســتخدام أو تطبيــق أدوات بحثيــة أو إجــراء دراســات 
داخــل أو خــارج الجامعــة بالتنســيق مــع الطالبــة والمشــرف للحصــول علــى الموافقــات الالزمــة، 

والدعــم المطلــوب.

تسهيل مهمة باحث 

https://www.pnu.edu.sa/ar/Deanship/Research/Pages/Brief.aspx
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المكتبة المركزية
الخدمات المساندة والمرافق الجامعية

• الخدمة المرجعية
• خدمة الفهرس اآللي

• خدمة الجوالت التعريفية
• خدمة اإلحاطة الجارية

• خدمة التصوير والمسح الضوئي
• خدمة الحاسب اآللي واإلنترنت

• خدمة طلب العضوية
• خدمة  األشخاص ذوي اإلعاقة

• خدمة اإلرشاد القرائي
• خدمة اإلرشاد المعرفي السلوكي

• خدمة المكتبة الرقمية وقواعد المعلومات
• خدمة حجز الكتب

• خدمة خلوات البحث
• خدمة القاعات الدراسية
• خدمة القاعات التدريبية

• خدمة قاعات القراءة واالطالع
• خدمة اإلعارة

تقــدم المكتبــة المركزيــة  اضافــة للمكتبــات الفرعيــة فــي الكليــات، دوراَ بــارزاً فــي خدمــة الطالبــات 
والبحــث العلمــي وتطــوره مــن خــالل توفيــر مجموعــة مــن الكتــب والمراجــع والرســائل الجامعيــة 
تقــدم خدمــات علميــة وبحثيــة ومعرفيــة وثقافيــة تقليديــة  والمخطوطــات والدوريــات، كمــا 
وإلكترونيــة لتلبيــة احتياجــات منســوبي جامعــة األميــرة نــورة بنــت عبدالرحمــن مــن أعضــاء هيئــة 
ــة،  ــارج الجامع ــى المســتفيدين مــن خ ــة إل ــات باإلضاف ــة والطالب ــة اإلداري ــس وأعضــاء الهيئ التدري

ومــن هــذه الخدمــات التــي يتــم تقديمهــا تحــت مظلــة عمــادة شــؤون المكتبــات: 

https://pnu.edu.sa/ar/deanship/libaffdean/pages/services.aspx
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الخدمات الصحية  
الخدمات المساندة والمرافق الجامعية

      تســعى جامعــة األميــرة نــورة بنــت عبدالرحمــن إلــى تفعيــل برنامــج جودة الحياة و هــو أحد برامج 
ــا االســتراتيجية مجتمــع صحــي. ويدعــم  ــت الجامعــة أحــد توجهاته ــة المملكــة 2030 كمــا جعل رؤي
تحقيــق هــذا التوجــه وجــود منظومــة متكاملــة مــن الكليــات الصحيــة  والمرافــق والخدمــات التــي  
تعــزز ذلــك وأهمهــا  وجــود مستشــفى الملــك عبداللــه،  باإلضافــة إلــى مركــز المحــاكاة وتنميــة 
ــاة والصحــة، ومركــز االستشــارات  ــة، مركــز أبحــاث نمــط الحي ــوم الصحي المهــارات، مركــز أبحــاث العل

األســرية )ترابــط(، وبرنامــج صحــة نــورة.

ــك  ــم وكذل ــرف تنوي ــة وغ ــادات خارجي ــم عي ــرير ويض ــعة )300( س ــز بس ــي مجه ــفى تعليم مستش
قســماً لإلســعاف والطــوارئ، باإلضافــة لوجــود عيــادات متخصصــة تقــدم خدماتهــا فــي تخصصــات: 
ــب  ــرة وط ــال واألنــف واألذن والحنج ــب األطف ــة وط ــاء والباطنيــة والجراح الــوالدة وأمــراض النس
ــز   ــز تمي ــة مراك ــود ثالث ــفى بوج ــز المستش ــك يتمي ــة لذل ــالك البولية.إضاف ــة المس ــون وجراح العي

ــة: ــة فــي التخصصــات التالي متكامل
•  صحة المرأة

•  صحة المراهقين
•  نمو وتطور الطفل

ــم والبحــوث  يقــوم المستشــفى كجــزء مــن رســالته، علــى دمــج الخدمــات المقدمــة مــع التعلي
بهــدف الوصــول ألفضــل المعــارف والرعايــة  للمرضــى والطــالب باســتخدام  أحــدث الوســائل، 

ــة. ــودة العالي ــة والج ــة اآلمن ــم الرعاي ــرق لتقدي ــل الط ــي أفض وتبن

تــدار عيــادات طــب األســنان بجامعــة األميــرة نــورة بنــت عبدالرحمــن بنظــام شــامل إلدارة العيــادات 
أكســيوم )Axium( وهــو برنامــج مصمــم حصرًيــا لالســتخدام األكاديمــي فــي طــب األســنان ومــن 
بيــن وظائفــه جدولــة المواعيــد، وفواتيــر المرضــى، وتتبــع األدوات، وتقييــم الطــالب، ووضــع الخطــة 
العالجيــة. باإلضافــة إلــى برنامــج األشــعة الســينية الرقمــي )MiPacs( وهــو نظام أرشــفة لألشــعة 

الســينية الــذي ُصِمــم كمخــزون مركــزي لصــور األشــعة[ 
وتتضمــن عيــادات كليــة طــب األســنان عدة أقســام: قســم التعقيم، األشــعة، عيادة زراعة األســنان، 
ــر بعيــادة األســنان، معمــل عيــادات األســنان، وقســم المواعيــد والســجالت الطبيــة،  قســم التخدي
وعيــادة الطــوارئ، وعيــادات المرحلــة الجامعيــة، وهــي عيــادات تعليميــة لطالبــات كليــة طــب 
األســنان يتــم فيهــا رعايــة وعــالج المرضــى وذلــك تحــت إشــراف أعضــاء هيئــة التدريــس باســتخدام 

أحــدث المعــدات المتطــورة.

   )KAAUH( مستشفى الملك عبدالله الجامعي

عيادات طب األسنان       

https://kaauh.edu.sa/
https://kaauh.edu.sa/
https://www.pnu.edu.sa/ar/Faculties/Dentistry/Pages/About-clinics.aspx
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مركــز المحــاكاة وتنميــة المهــارات هــو مركــز معتمد من  عــدة جهــات، الجمعية األمريكيــة للمحاكاة 
الصحيــة، جمعيــة القلــب األمريكيــة ، الهيئــة الســعودية للتخصصــات الصحيــة والجمعيــة الســعودية 

لطــب األطفــال حديثي الــوالدة.
يعمــل المركــز علــى تنميــة المهــارات الســريرية والتدريــب القائــم علــى المحــاكاة لتطويــر المهــارات 
بنــت عبدالرحمــن ومنســوبي  نــورة  األميــرة  بجامعــة  الصحيــة  الكليــات  األكلينيكيــة لطالبــات 
مستشــفى الملــك عبداللــه بــن عبدالعزيــز الجامعــي, إضافــة إلــى تلبيــة االحتيــاج العــام فــي 
القطــاع الصحــي للتعليــم الطبــي المبنــي علــى المحــاكاة. ويقــدم المركــز برنامــج المريــض 
ــي  ــن ف ــر المهنيي ــة و تطوي ــي تنمي ــهم ف ــا يس ــي بم ــض الحقيق ــع المري ــاكاة واق ــاري لمح المعي

المجــاالت الطبيــة. 
كمــا يقــدم مركــز دعــم الحيــاة فــي مركــز المحــاكاة وتنميــة المهــارات مجموعــة مــن دورات دعــم 
 BLS الحيــاة المصرحــة مــن جمعيــة القلــب األمريكيــة مثــل دورة ومهــارات دعــم الحيــاة األساســية
ودورة دعــم الحيــاة القلبيــة ACLS ودورة توقــف القلــب واإلســعافات األوليــة HSFA  للعامليــن 
فــي الرعايــة الصحيــة. كمــا  يقــدم المركــز دورات تدريبيــة مخصصــة ألفــراد المجتمــع عبــر زيــارات 
تدريبيــة دوريــة للمــدارس والكليــات والمجتمعــات فــي مبــادرة لرفــع الوعــي الصحــي باإلســعافات 

األوليــة والتدريــب علــى اإلنعــاش القلبــي الرئــوي.

مركز المحاكاة وتنمية المهارات 

الخدمات الصحية  
الخدمات المساندة والمرافق الجامعية

يعــد مركــز أبحــاث العلــوم الصحيــة مركــز بحثــي مــن ضمــن عــدة مراكــز بحثيــة متعــددة فــي جامعــة 
األميــرة نــورة بنــت عبدالرحمــن. يقــع المركــز فــي وســط الكليــات الصحيــة الخمــس فــي الجامعــة، 
وبالقــرب مــن المستشــفى الجامعــي. يهــدف المركــز إلــى النهــوض بمســتوى البحــث العلمــي مــن 
خــالل مشــاريع وبرامــج بحثيــة خاصــة بــه لدعــم وتطويــر جــودة البحــث العلمــي لطالبــات ومنســوبي 
الجامعــة والجهــات المتعاونــة معهــا. ويكــرس الجهــود لمتابعــة ودعــم أهــداف البحــث العلمــي 
ــوان. يحتــوي المركــز  ــة ومعالجــة األمــراض وفهــم وظيفــة اإلنســان والحي لتحســين الصحــة، الوقاي
ــاء )chemistry( و 4  ــاء)biology(,ا12 معمــاًل للكيمي ــن 18 معمــاًل لألحي علــى 36 معمــاًل مــا بي
ــاء )physics(، معامــل جافــة )dry labs( ، ومعمليــن تــم تخصيصهــا لمركــز أبحــاث  معامــل للفيزي
ــاء بوجــود غرفــة زراعــة أنســجة لــكل معمــل وهــو مــا  ــاة والصحــة. تتميــز معامــل األحي نمــط الحي
 )Data Center( يجعلــه فريــداً مــن نوعــه علــى مســتوى العالــم، كمــا يحــوي مركــز قاعــدة البيانــات

و20 حاضنــة حيــوان بمســتلزماتها مــن غــرف عمليــات وتعقيــم وخالفــه.

مركز أبحاث العلوم الصحية

https://www.pnu.edu.sa/ar/Centers/SimulationCenter/Pages/Brief.aspx
https://www.pnu.edu.sa/ar/Centers/HSRC/Pages/Brief.aspx
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هــو أول مركــز فــي المنطقــة يختــص بســلوكيات نمــط الحيــاة والصحــة، مــع التركيــز علــى صحــة 
األطفــال واليافعيــن والنســاء.  والمركــز  مــزود بأحــدث التجهيــزات الحديثــة والمتطورة فــي مختبرات 

متخصصــة ومكاتــب للتحليــل البحثــي واإلحصائــي.

برنامــج يهتــم بصحــة مجتمــع جامعــة األميــرة نــورة بنــت عبــد الرحمــن بمفهــوم الصحــة الشــامل 
ــك مجتمــع الجامعــة  ــز وتحري ــة )النفســي، االجتماعــي، العضــوي( مــن خــالل تحفي ــاوره الثالث بمح
بمختلــف التخصصــات والكليــات واألقســام للمشــاركة فــي تحســين صحــة الطالبــات ومنســوبي 
الجامعــة. يعمــل البرنامــج علــى بنــاء نمــوذج رائــد علــى مســتوى الجامعــات الســعودية نحــو بيئــة 

جامعيــة داعمــة ومهتمــة بمســار الصحــة العامــة للطالبــة إضافــة إلــى مســارها األكاديمــي.
ــن  ــي م ــاد الدول ــى االعتم ــام 2021 عل ــي الع ــن ف ــت عبدالرحم ــورة بن ــرة ن ــة األمي ــت جامع حصل

ــة ــززة للصح ــة مع ــعودية وعربي ــة س ــة جامعي ــة  كأول مدين ــة العالمي ــة الصح منظم
Health Promoting University فــي دول اإلقليــم .تــم الحصــول علــى اعتمــاد منظمة الصحة 

العالميــة بمســاراتها الســتة، وعددهــا   102 معيــاراً تعنــى بالجوانــب الصحيــة واالجتماعيــة والبيئية.

مركز أبحاث نمط الحياة والصحة

برنامج صحة نورة

أول مركــز متخصــص باألســرة بيــن الجامعــات فــي المملكــة، تــم تأســيس هــذا المركــز للمشــاركة 
فــي معالجــة المشــكالت األســرية التــي تهــدد أمــن األســرة وتماســكها، وتصحيــح بعــض المفاهيــم 
المرتبطــة باألســرة والــزواج والطــالق واإلنجــاب وأســس التربيــة الســليمة. يقــدم المركــز الجلســات 
االستشــارية النفســية الهاتفيــة مــن قبــل نخبــة مــن المتخصصيــن النفســيين و االجتماعييــن. 
كمــا يقــدم المركــز الــدورات التدريبيــة  والنشــرات التوعويــة فــي مجــال اختصاصــه. ويشــرف علــى 
ــدم  ــس واإلدارة، ويق ــم النف ــة وعل ــة االجتماعي ــال الخدم ــي مج ــن ف ــن المختصي ــدد م ــز ع المرك

خدماتــه لمنســوبات الجامعــة وللمجتمــع الخارجــي.
وادراكاً ألهميــة التماســك والترابــط األســري وأثــره علــى تماســك ووحــدة المجتمــع تبنــت جامعــة 
األميــرة نــورة بنــت عبدالرحمــن إنشــاء مركــز االستشــارات األســرية إيمانــا منهــا بدورهــا فــي خدمــة 

المجتمــع، تحــت شــعار: 

“ أسرة مترابطة، مجتمع آمن”

مركز االستشارات األسرية

الخدمات الصحية  
الخدمات المساندة والمرافق الجامعية

https://www.pnu.edu.sa/ar/Centers/HSRC/Pages/LHRC.aspx
https://www.pnu.edu.sa/ar/Centers/NouraHealthCenter/Pages/Brief.aspx
https://www.pnu.edu.sa/ar/Centers/fcc/Pages/Brief.aspx
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الدعم األكاديمي والخدمات الطالبية 
الخدمات المساندة والمرافق الجامعية

مركــز الدعــم والخدمــات الطالبيــة مــن المراكــز الخدميــة التــي تعنــى بخدمــة منســوبات الجامعــة 
مــن الطالبــات وأعضــاء الهيئــة التعليميــة  واإلداريــة،  ويتضمــن المركــز  الطبــي الجامعــي وعياداتــه 

الخدميــة، ومركــز دعــم المهــارات الطالبيــة ، واإلرشــاد المهنــي والدعــم الوظيفــي.
 يضــم المركــز مقــراً لألنديــة الطالبيــة، ومناطــق مخصصــة لأللعــاب، وعــدة صــاالت وقاعــة كبــرى 
تســتخدم للفعاليــات المختلفــة، كمــا يضــم المركــز مرافــق اســتثمارية تشــمل المطاعــم ومكتبــة 

ومتجــر وخدمــات بنكيــة  .
ــاص  ــي الخ ــل التعريف ــة والدلي ــق الخدمي ــى المراف ــالع عل ــن االط ــات يمك ــن المعلوم ــد م ولمزي

ــز.  ــع المرك ــى موق ــة عل ــة المتاح ــات الطالبي ــم والخدم ــز الدع ــات مرك بخدم

مركــز متخصــص لدعــم الطالبــات ذوات االحتياجــات الخاصــة مــن خــالل تقديــم خدمــات نوعيــة تتســم 
بالجــودة والشــمولية لكافــة الجوانــب األكاديميــة واإلداريــة والنفســية واالجتماعيــة والتقنيــة, 
وذلــك اســتنادا علــى أحــدث الممارســات والبراهيــن البحثيــة والمعاييــر الدوليــة، بمــا يســاهم فــي 
دمــج هــذه الفئــات وتمكينهــن مــن خدمــة أنفســهن والمجتمع.ويقــدم المركــز عــدداً مــن الخدمات 

لمســاندة الطالبــات ذوات اإلعاقــة، ومنهــا :
• تقييم حاجات الطالبات األكاديمية

• برنامج الجلسات التعليمية
• توفير أجهزة وتقنيات مساندة

• دورات تدريبية للطالبات ذوات اإلعاقة 
• التكيفات

ــة ســواء التــي  ــة )وثيقــة الدعــم( وهــي الوثيقــة التــي تتضمــن التكييفــات األكاديمي •  األكاديمي
تقــدم داخــل القاعــات الدراســية او فتــرة االختبــارات وتختلــف هــذه التكييفــات باختــالف نــوع اإلعاقة 

واالحتياجــات الفرديــة للطالبــات.

 )A4( مركز الدعم والخدمات الطالبية

 مركز مساندة الطالبات ذوات اإلعاقة

https://www.pnu.edu.sa/ar/Deanship/studaffairs/Pages/sssc.aspx
https://www.pnu.edu.sa/ar/Deanship/studaffairs/Pages/sssc.aspx
https://www.pnu.edu.sa/ar/Centers/UniversalAccessCenter/Pages/students1.aspx
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ــم  ــع والتعلي ــة المجتم ــادة خدم ــالل عم ــد الرحمــن مــن خ ــت عب ــورة بن ــرة ن ــة األمي ــت جامع عمل
المســتمر، وفــق نهــج ابتــكاري للتطــوع وذلــك لإلســهام فــي تحقيــق رؤيــة المملكــة 2030 الراميــة 
إلــى رفــع عــدد المتطوعيــن إلــى مليــون متطــوع، وتهــدف حاضنــة نــورة العطــاء التطوعيــة 
إلــى نشــر ثقافــة العمــل التطوعــي الوطنــي المســتدام كمنظومــة، ونقلهــا مــن االجتهــادات 
ــي  ــل التطوع ــز دور العم ــى تعزي ــة إل ــة، باإلضاف ــة عالي ــة، ومهني ــل باحترافي ــى العم ــة إل التقليدي
الوطنــي فــي التنميــة الشــاملة للمجتمــع بالشــراكة مــع الهيئــات، والجمعيــات التطوعيــة الرائــدة، 
وتنظيــم االســتفادة مــن الطاقــات، والمــوارد البشــرية داخــل الجامعــة وخارجهــا مــن خــالل إعدادهــا، 
وتأهيلهــا للعمــل التطوعــي الوطنــي، وتخريــج متطوعــات حاصــالت علــى رخصــة العمــل التطوعــي، 
وتوثيــق ســاعات الرخصــة فــي المنصــة الوطنيــة للعمــل التطوعــي التابعــة لــوزارة المــوارد البشــرية 

والتنميــة االجتماعيــة.

حاضنة نورة العطاء التطوعية

خدمة المجتمع 

الدعم األكاديمي والخدمات الطالبية 
الخدمات المساندة والمرافق الجامعية

ــة، بهــدف  ــورة العطــاء التطوعي ــة ن ــراً لحاضن ــورة العطــاء للخدمــة المجتمعيــة تعــد تطوي منصــة ن
ــراءات العمــل  ــة بعــض إج ــم أتمت ــث يت ــة المملكــة فــي مفهــوم التحــول الرقمــي حي ــق رؤي تحقي
ــل العمــل التطوعــي  ــذ وتفعي ــق ســهولة الوصــول للمعلومــة وســرعة اإلنجــاز فــي التنفي لتحقي
ــرص  ــى الف ــالع عل ــن االط ــوع م ــن المتط ــة تمك ــائل تقني ــالل وس ــن خ ــة، وم ــة مدروس بمنهجي
التطوعيــة، بهــدف تســجيل الطالبــات الراغبــات باالنضمــام لحاضنــة نــورة العطــاء التطوعيــة للحصول 

علــى رخصــة العمــل التطوعــي مــن خــالل المنصــة.

منصة نورة العطاء للخدمة المجتمعية

https://www.pnu.edu.sa/ar/Faculties/SocialServices/progvic/Pages/p5.aspx
https://norahattaa.pnu.edu.sa/ar/Pages/default.aspx
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ــع الطاقــم التعليمــي  ــن فــي عــام 1435هـــ لتقــدم خدماتهــا ألطفــال جمي ــة وط افتتحــت حضان
واإلداري والطالبــات فــي جامعــة األميــرة نــورة بنــت عبدالرحمــن. تشــرف كليــة التربيــة علــى 
الحضانــة إشــرافاً أكاديميــاً وإداريــاً كامــاًل، وقــد تــم ضمهــا عــام 1442-1441هـــ للكليــة تحــت مســمى 
“مشــروع حضانــة وطــن”.  تقــدم الحضانــة الرعايــة للفئــة العمريــة منــذ الــوالدة وحتــى أربعة ســنوات 
فــي بيئــة صحيــة وفقــاً لمعاييــر المنهــج اإلبداعــي ومعاييــر NAEYC وهــي معتمــدة مــن قبــل 
أكاديميــة باريــس -الســوربون- . تقــدم الحضانــة الرعايــة والتعلــم الشــامل للطفــل بتنميتــه صحيــاً 
ومعرفيــا واجتماعيــا فــي بيئــة آمنــة, ومنظمــة وغنيــة ومطابقــة للمواصفــات العالميــة. كمــا  توفــر 
ــة  ــة الجامعيــة حضان ــات الجامعــة. كمــا توجــد فــي المدين ــب النوعــي الفعــال لطالب ــة التدري الحضان

أهليــة تقــدم خدماتهــا للمنســوبات والطالبــات.

ُتقــدم العيــادة القانونيــة التابعــة لكليــة القانــون خدمــات قانونيــة مجانيــة للطالبــات والمنســوبات 
ولكافــة أفــراد المجتمــع، وتشــمل هــذه الخدمــات:

• مقابلة العمالء وتقديم االستشارات القانونية بكافة أنواعها
• دراسة الحالة وتحليل األحكام القضائية والتعليق عليها

• صياغة األسانيد القانونية وكتابة المذكرات القانونية واللوائح
• صياغة العقود واالتفاقيات

ولمزيد من المعلومات يمكن اإلطالع على الموقع الخاص بالعيادة القانونية.

الحضانة ورعاية األطفال

العيادة القانونية

الدعم األكاديمي والخدمات الطالبية 
الخدمات المساندة والمرافق الجامعية

يعــد ســكن الطالبــات مــن المنشــآت المتميــزة،  ويقــع بالقــرب مــن الكليــات فــي المدينــة الجامعية، 
و يقــدم للطالبــات عــدداً مــن الخدمــات المختلفــة. يتــاح الســكن للطالبــات مــن خــارج مدينــة الريــاض 

وفــق ضوابــط وشــروط محــددة. ولمزيــد مــن المعلومــات يمكــن زيــارة الموقــع الخاص بالســكن.

سكن الطالبات

https://www.pnu.edu.sa/ar/Faculties/Education/Pages/Watan-Nursery1.aspx
https://www.pnu.edu.sa/ar/Faculties/Law/Pages/aboutUs.aspx
https://www.pnu.edu.sa/ar/pages/studenthosting.aspx
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المرافق الرياضية
الخدمات المساندة والمرافق الجامعية

تســـعى إدارة الشـــؤون الرياضيـــة فـــي جامعـــة األميرة نـــورة بنـــت عبـد الرحمـــن إلى تحقيـق رؤيـة 
المملكـــة 2030 مــن خــالل المســاهمة فــي زيــادة عــدد الممارســين للنشــاط البدنــي إلــى 40% 
، وذلــك مــن خــالل تقديــم وإدارة البرامــج الرياضيــة المختلفــة، وتنظيـــم الفعاليـــات الرياضيـــة، بمــا 
ــات جامعــة  ــرات فــي المجــال. وتشــارك طالب ــزة وخب ــة متمي تمتلكــه الجامعــة مــن منشــآت رياضي
األميــرة نــورة مــن خــالل منتخبــات الجامعــة فــي الرياضــات المختلفــة، فــي البطــوالت الرياضيــة  
المحليــة واإلقليميــة والعالميــة، وقــد حققــت الجامعــة مراكــز متقدمــة فــي هــذه الــدورات 

ــة.   والبطــوالت الرياضي

منشآت رياضية

https://www.pnu.edu.sa/ar/Departments/Sports/Pages/Home.aspx
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خدمة النقل اآللي 
الخدمات المساندة والمرافق الجامعية

ــات  ــن كلي ــل بي ــة التنق ــّهل عملي ــار متــرو”  أنشــىء  ليس ــي “قط ــام نقــل آل ــة نظ تقــدم الجامع
الجامعــة ومرافقهــا المختلفــة  التــي تشــغل مســاحة 8 مالييــن متــر مربــع.

نظام النقل اآللي )القطار(

تصنيف المحطات

عدد العربات

طول مسار خط القطار

المدة القصوى بين وصول 
قطارين )د/ حسب المسار(

عدد المحطات

الطاقة االستيعابية

السرعة القصوى للقطار

ساعات العمل

Academic - A
Single - S
Family - F

14 محطة

60 كم / الساعة

2498 راكب / الساعة
143 راكب / للعربة الواحدة

67.509 راكب / للعربة الواحدة

من األحد إلى الخميس
6:30 صباحًا - 5:00 مساًء

أوقات الذروة 7:30 صباحًا - 1:30 مساًء

22 عربة 
المشغل 18 عربة

االحتياطي 4 عربات

8-3 دقائق

14 كم

https://www.pnu.edu.sa/ar/ViceRectorates/UAEO/Pages/Train.aspx
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نظام النقل اآللي )القطار(
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إعداد
عمادة الدراسات العليا

 تصميم وإخراج
 كلية التصاميم والفنون



0118239755@Dgs_pnu

dgs-aa@pnu.edu.sa


