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دليل القبول

الحمــد هلل رب العالميــن والصــاة والســام علــى خاتــم األنبيــاء والمرســلين ســيدنا محمــد
وعلــى آلــه وصحبــه أجمعيــن ،وبعــد:
يطيــب لنــا أن نبــارك لبناتنــا الطالبــات اجتيــاز المرحلــة الثانويــة ،ونتمنــى لهــن النجــاح
والتميّــز فــي مرحلتهــن الجامعيــة ،كمــا ويســعدنا اختيارهــن لجامعــة األميــرة نــورة بنــت
عبــد الرحمــن.
وانطالق ـ ًا مــن المســؤولية التــي تقــع علــى عمــادة القبــول والتســجيل فقــد أعــدت هــذا

المقدمة

الدليــل المبســط والــذي نقــدم فيــه لمحــات موجــزة عــن معاييــر القبــول وشــروطه ،وآليتــه
وإجراءاتــه ،والكليــات وتخصصاتهــا المتاحــة للتقديــم.
نأمــل أن يحقــق هــذا الدليــل تطلعــات الطالبــات الراغبــات فــي االلتحــاق بالجامعــة وأن تكــون
معلوماتــه كافية ومســتوفية الستفســاراتهن.
ولمزيــد مــن المعلومــات عــن الجامعــة والكليــات والعمــادة ،نأمــل زيــارة موقــع الجامعــة :

www.pnu.edu.sa
ال بــكِ عزيزتــي الطالبــة فــي جامعتــك ،ونتمنــى لــكِ مســتقب ً
ا وســه ً
ختام ـاً ،أه ـ ً
ال مشــرق ًا
بــإذن اهلل تعالــى.
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• شروط القبول العامة في جامعة األميرة نورة بنت عبد الرحمن.

محتويات
الدليل
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• معاييــر القبــول وإجراءاتــه والتخصصــات المتاحــة لدرجــة البكالوريــوس
والدبلــوم.
• ضوابط التخصيص في الكليات التي تتطلب دراسة برنامج تحضيري.
• أسئلة شائعة عن القبول.

طريقة التقديم على الجامعة
تبــدأ إجــراءات القبــول فــي جامعــة األميــرة نــوره بنــت عبدالرحمــن والجامعــات الحكوميــة والكليــة التقنيــة بمدينــة
الريــاض مــن خــال بوابــة القبــول اإللكترونــي الموحــد للطالبــات www.rgu-admit.edu.sa
شروط القبول العامة في جامعة األميرة نورة بنت عبد الرحمن :
 .1أن تكون الطالبة سعودية الجنسية.
 .2الحصول على شهادة الثانوية العامة أو ما يعادلها من داخل المملكة أو خارجها.
 .3أال يكــون قــد مضــى علــى شــهادة الثانويــة العامــة أو مــا يعادلهــا مــدة تزيــد عــن خمــس ســنوات ،بــدءاً مــن الســنة
التــي حصلــت فيهــا علــى مؤهــل الثانويــة.
 .4أن تكــون الطالبــة تقدمــت الختبــاري القــدرات والتحصيلــي المقدميــن مــن المركــز الوطنــي للقيــاس (هــذا
الشــرط ينطبــق علــى جميــع خريجــات الثانويــة العامــة مــن داخــل المملكــة العربيــة الســعودية أو مــن خارجهــا وفقــا
للمناهــج الســعودية أو غيــر الســعودية).
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 .5أن تنطبق على الطالبة شروط القبول المعلنة أو أي شروط أخرى يحددها مجلس الجامعة وتعلن وقت التقديم.
 .6أن تجتاز بنجاح أي اختبار أو مقابلة شخصية تحددها الجامعة.
 .7أن تكون الطالبة الئقة طبيًا.
 .8مناســبة حالــة الطالبــة الصحيــة أو النفســية للتخصصــات الصحيــة ،وفــي حــال اكتشــاف خــاف ذلــك يحــق للجامعــة
تحويــل قبولهــا للتخصصــات األخــرى داخــل الجامعــة.
 .9أال تكــون الطالبــة مقيــدة أو مقبولــة أو ســبق لهــا الحصــول علــى البكالوريــوس أو كانــت مفصولــة ألســباب تأديبيــة مــن
إحــدى الجامعــات الحكوميــة بالمملكــة أو أي جامعــة أخــرى ،وفــي حــال ثبــت ذلــك فللجامعــة إلغــاء قبــول الطالبــة.
 .10أال يكــون للطالبــة ســجل ســابق فــي جامعــة األميــرة نــوره بنــت عبدالرحمــن أو ســبق لهــا الحصــول علــى درجــة
الدبلــوم (مــن كليــة المجتمــع) أو البكالوريــوس منهــا.
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إجراءات القبول في جامعة األميرة نورة بنت عبد الرحمن
 .1الدخــول علــى بوابــة القبــول اإللكترونــي الموحــد للطالبــات للجامعــات الحكوميــة والكليــة التقنيــة بالريــاض واالطالع
علــى الجــدول الزمنــي للقبــول اإللكترونــي الموحــد وااللتــزام بإجــراءات ومواعيــد القبــول المعلنة.
 .2اجتياز أي اختبار أو مقابلة تحددها الجامعة.
 .3إعــان المرشــحات للقبــول عبــر بوابــة القبــول اإللكترونــي الموحــد للجامعــات الحكوميــة والكليــة التقنيــة بالريــاض
عــن طريــق المفاضلــة بيــن المتقدمــات ،وفقــا لمعاييــر القبــول المعلنــة وحســب ترتيــب الرغبــات وتوفــر المقاعــد
وشــروط القبــول فــي الكليــات والطاقــة االســتيعابية للجامعــة.
 .4تأكيــد القبــول عبــر بوابــة القبــول اإللكترونــي الموحــد للطالبــات وطباعــة إشــعار القبــول خــال الفتــرة الزمنيــة
المعلنــة.
 .5إدخــال بيانــات الطالبــات الالتــي تــم تأكيــد قبولهــن عبــر بوابــة القبــول اإللكترونــي الموحــد فــي النظــام الجامعــي
ومنحهــن األرقــام الجامعيــة .
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 .6إرســال رســائل نصيــة علــى هواتــف المقبــوالت متضمنــة الرقــم الجامعــي وكلمــة المــرور وطريقــة الدخــول إلــى
النظــام األكاديمــي والبريــد الجامعــي.
 .7متابعــة الطالبــة موقــع الجامعــة لمعرفــة مواعيــد اختبــار تحديــد المســتوى للغــة اإلنجليزيــة ومنــح البطاقــة الجامعيــة
وبطاقــة الصــراف اآللــي.
 .8متابعــة الطالبــة للتعليمــات والتنبيهــات الخاصــة مــن خــال حســابها فــي بوابــة القبــول اإللكترونــي الموحــد للطالبــات،
وموقــع الجامعــة التــي رشــحت للقبــول بهــا.
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معايير القبول في جامعة األميرة نورة بنت عبد الرحمن
يعتمــد القبــول فــي جامعــة األميــرة نــوره بنــت عبدالرحمــن علــى معيــار النســبة المركبــة وهــي :مجمــوع درجــات
(الثانويــة  +القــدرات  +التحصيلــي)،
أوزان النسبة الموزونة

الكلية
السنة التأسيسية للكليات الصحية
الكليات العلمية :العلوم وعلوم الحاسب والمعلومات والهندسة
إدارة األعمال
كلية اإلدارة
واألعمال
األنظمة

الثانوية (  – ) % 30القدرات ( – )% 30التحصيلي () % 40

علمي

الثانوية (  – ) % 30القدرات ( – )% 30التحصيلي () % 40

إداري

الثانوية ( – ) 50%القدرات () 50%

علمي – أدبي – تحفيظ قرآن
إداري

الثانوية (  – ) % 30القدرات ( – )% 30التحصيلي () % 40
الثانوية ( – ) 50%القدرات () 50%

الكليات اإلنسانية :اآلداب والتربية والخدمة االجتماعية
والتصاميم والفنون واللغات

الثانوية (  – ) % 50القدرات ( – )% 25التحصيلي () % 25

كلية المجتمع

الثانوية (  – ) % 50القدرات ( – )% 25التحصيلي () % 25
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كيف تحسب النسبة المركبة؟
طالبــة ترغــب بالتقديــم علــى إحــدى الكليــات اإلنســانية ،وكانــت نتائجهــا )% 95( :فــي الثانويــة العامــة ( )80درجــة فــي
القــدرات و( )85درجــة فــي التحصيلــي.
تحسب نسبتها الموزونة كاآلتي
( 88.75=)85 × 0.25( + )80 × 0.25 (+ )95 × 0.50النسبة المركبة
يمكن حساب النسبة المركبة من الرابط
https://rgu-admit.edu.sa/CalculatePercentage.aspx
التخصصات المتاحة في جامعة األميرة نورة بنت عبد الرحمن:
أو ً
ال :السنة التأسيسية للكليات الصحية:
تقبــل الطالبــة علــى برنامــج الســنة التأسيســية للكليــات الصحيــة بعــد اجتيازهــا لــكل مــن( :المقابلــة الشــخصية +
الكشــف الطبــي (يتــم اإلعــان عــن التفاصيــل علــى بوابة القبــول اإللكترونــي الموحــد للطالبــات)  .يتم بعدهــا التخصيص
تنافســي ًا بعــد إنهــاء جميــع مقــررات الســنة التأسيســية ،حســب معاييــر التخصيــص المعلنــة حينهــا والمقاعــد المتاحــة فــي
إحــدى الكليــات التاليــة :
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م

الكلية

التخصص

البرنامج

1

الطب البشري

الطب والجراحة

----

2

طب األسنان

3

الصيدلة

طب وجراحة الفم واألسنان
دكتور صيدلي

-----

4

الصحة

علوم التأهيل
علوم االتصال الصحي

وعلوم التأهيل

علوم الصحة

العلوم االشعاعية

نوع الثانوية المؤهل الذي تمنحه
الكلية
المطلوبة

----دكتور عالج طبيعي
العالج الوظيفي
أمراض التخاطب والبلع

بكالوريوس

السمع والتوازن
التثقيف الصحي

علمي

التغذية اإلكلينيكية

وما يعادله

علوم الوبائيات
علم النفس اإلكلينيكي
األشعة التشخيصية
تقنيات الطب النووي
العالج باألشعة

5

التمريض

علوم التمريض

-----
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ثانياً :الكليات العلمية واإلنسانية:

(أ) القبول المباشر على التخصصات في الكليات التالية :
م

الكلية

1

اآلداب

2

التربية

3

الخدمة االجتماعية

9

العلوم

التخصص

نوع الثانوية المطلوبة

الدراسات االسالمية
اللغة العربية
الجغرافيا

المؤهل الذي
تمنحه الكلية

أدبي ،علمي ،إداري ،تحفيظ قرآن وما يعادلهم

المكتبات والمعلومات
التاريخ
علوم الرياضة البدنية
الطفولة المبكرة
الخدمة االجتماعية

أدبي ،إداري ،تحفيظ قرآن وما يعادلهم
أدبي ،علمي ،إداري ،تحفيظ قرآن وما يعادلهم
أدبي ،علمي ،إداري ،تحفيظ قرآن وما يعادلهم

األحياء
الكيمياء
الرياضيات

علمي وما يعادله

الفيزياء
علوم الحاسبات
 10علوم الحاسب والمعلومات

تقنية المعلومات
نظم المعلومات

12

دليل القبول

علمي وما يعادله

بكالوريوس

(ب) القبول المباشر على الكليات التي تتطلب برنامجًا تحضيرياً ،ويتم التخصيص بعد إنهائه في التخصصات التالية :
م

1

2

3

الكلية

التخصص بعد اجتياز البرنامج
التحضيري

نوع الثانوية

الهندسة الكهربائية:
وهي عبارة عن برنامجين :
 -1الهندسة اإللكترونية.
علمي وما يعادله
الهندسة
 -2هندسة االتصاالت.
الهندسة الصناعية والنظم
تصميم األزياء والنسيج
التصميم الداخلي
علمي ،أدبي ،إداري  ،تحفيظ قرآن
*التصاميم والفنون التصميم الجرافيكي والوسائط الرقمية
وما يعادلهم
الفنون البصرية
تصميم المنتجات

اللغات

الترجمة  ،وهو عبارة عن برنامجين:
 -1اللغة اإلنجليزية
 -2اللغة الفرنسية

المؤهل الذي تمنحه
الكلية

بكالوريوس

علمي ،أدبي ،إداري  ،تحفيظ قرآن
وما يعادلهم

األدب االنجليزي
اللغويات التطبيقية
*يتم قبول الطالبة في كلية التصاميم والفنون بعد اجتيازها الختبار كلية التصاميم والفنون.

دليل القبول

13

(ج) القبول المباشر على التخصصات في الكليات ،وبعد إنهاء البرنامج التحضيري المشترك يتم التخصيص في أحد البرامج اآلتية :
م

الكلية

التخصص

1

اإلدارة
واألعمال

إدارة األعمال

2

المجتمع

البرنامج بعد اجتياز البرنامج
التحضيري

نوع الثانوية

المؤهل الذي
تمنحه الكلية

اإلدارة
المحاسبة
االقتصاد

علمي ،إداري وما يعادلهما

التسويق

بكالوريوس

المالية
* األنظمة
العلوم اإلدارية
علوم الحاسب
وتقنية المعلومات
* فن الطهي
* إدارة الضيافة
* القرآن الكريم

* تكمل الطالبة على نفس التخصص .
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أدبي  ،علمي ،إداري  ،تحفيظ قرآن وما يعادلهم

-----التسويق
إدارة المكاتب

أدبي  ،علمي ،إداري  ،تحفيظ قرآن وما يعادلهم

المحاسبة

علمي ،إداري وما يعادلهما

البرمجة
تصميم المواقع

علمي وما يعادله

تقنية المعلومات
_

أدبي  ،علمي ،إداري  ،تحفيظ قرآن وما يعادلهم

-

أدبي ،تحفيظ قرآن و مايعادلهما

دبلوم

ضوابط التخصيص في الكليات التي تتطلب دراسة برنامج تحضيري :
يتــم تخصيــص الطالبــات فــي التخصــص المناســب فــي بعــض الكليــات التــي تتطلــب دراســة برنامــج تحضيــري ( ســنة
تأسيســية أو فصــل تأسيســي ) وفــق آليــة محــددة ومعلنــة للطالبــات فــي موقــع عمــادة القبــول والتســجيل ،ويتــم ترتيــب
الرغبــات فــي الكليــة حســب المواعيــد المعلنــة ،  وذلــك عبــر بوابــة خاصــة يتــم اإلعــان عنهــا فــي اإلعالنــات الخاصــة فــي
موقــع الجامعــة ،وفيمــا يلــي ضوابــط تخصيــص الطالبــات التــي تــم اســتخدامها للعــام الجامعــي 1440 / 1439هـــ « علم ـ ًا
بأنهــا قابلــة للتغييــر وفــق مــا يســتجد مــن قــرارات مجلــس الجامعــة « .
م

الكلية

ضوابط التخصيص

1

الكليات الصحية

 -1اجتيــاز جميــع مقــررات الســنة التأسيســية خــال أربعــة فصــول دراســية مــن تاريــخ تســجيل
الطالبــة فــي الجامعــة مــع احتســاب فصــول االعتــذار.
 -2حصــول الطالبــة علــى معــدل تراكمــي ال يقــل عــن (  ) 4للتخصيــص في الطب البشــري واألســنان
و( )3فــي بقيــة الكليــات الصحية .
 -3وجود مقاعد في الكليات الصحية المتاحة.
 -4طب األسنان:
اجتياز اختبار الجدارة الذي يتكون من اختبار المهارات اليدوية(النحت على الشمع)
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الهندسة

-1اجتيــاز جميــع مقــررات الســنة التأسيســية خــال أربعــة فصــول دراســية مــع احتســاب فصــول
االعتــذار.
-2حصول الطالبة على معدل تراكمي في السنة التأسيسية ال يقل عن (.)3

3

التصاميم و الفنون

.1اجتيــاز جميــع مقــررات الســنة التأسيســية خــال أربعــة فصــول دراســية مــع احتســاب فصــول
االعتــذار.
.2حصول الطالبة على معدل تراكمي ال يقل عن (. )3

4

اللغات

5

المجتمع

2

اجتياز جميع مقررات الفصل التأسيسي.
اجتياز جميع مقررات الفصل التأسيسي أو ال تزيد ساعات التعثر عن ( )10ساعات .

ولالطالع على آلية الفرز وشروط التخصيص لبعض الكليات واألقسام
نأمل زيارة موقع عمادة القبول والتسجيل www.pnu.edu.sa
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zس :هل األولوية في القبول للحاصلين على شهادة الثانوية لهذا العام؟
ج :األولويــة فــي القبــول حســب النســب الموزونــة ( :الثانويــة  +القــدرات  +التحصيلــي) ،وأ ّ
ال يكــون قــد مضــى علــى
حصــول الطالبــة علــى الثانويــة أكثــر مــن خمــس ســنوات.
س :هل يوجد قبول للفصل الدراسي الثاني؟
ج :القبول في الجامعة سنوي ،وال يوجد قبول في الفصل الدراسي الثاني.
س :هل يوجد أولوية للقبول حسب تاريخ التقديم؟
ج :ليــس هنــاك أولويــة فــي القبــول بنــاء علــى تاريــخ التقديــم وبالتالــي التقديــم أول أو آخــر يــوم ال يؤثــر طالمــا أنــه فــي
الفتــرة المحــددة للتقديــم.
س :هل بإمكاني التقديم من جديد على إحدى الجامعات وأنا طالبة مقيدة في إحدى الجامعات؟
ج :ال يحــق للطالبــة المنتظمــة فــي إحــدى الجامعــات التقديــم علــى بوابــة القبــول الموحــد إال إذا كانــت منســحبة مــن
جامعتهــا.
س :هل يحق لي االنسحاب من القبول بعد تأكيد القبول؟ وما هي اإلجراءات؟
ج :نعم يحق لك االنسحاب من القبول بمراجعة الجامعة التي قبلت فيها وإلغاء القبول .

18

دليل القبول

س :هل بإمكاني الذهاب للجامعة للتقديم؟
ج :القبــول فــي جامعــة األميــرة نــورة بنــت عبدالرحمــن إلكترونيـ ًا مــن خــال بوابــة القبــول اإللكترونــي الموحــد للطالبــات
 ،ولــن يتــم اســتقبال طلبــات التقديــم بحضــورك لمقــر الجامعــة .
س :ما هي شروط ومعايير القبول في الجامعة؟
ج :شروط ومعايير القبول موجودة في هذا الدليل.
س :كيف أحصل على رقمي الجامعي؟
ج :بعــد قبولــك فــي الجامعــة ســتصلك رســالة بالرقــم الجامعــي علــى جوالــك ،لــذا احرصــي علــى كتابــة رقــم جــوال
صحيــح وفعــال .
س :ما هي الحاالت التي يتم إلغاء قبول الطالبة فيها؟
يتــم إلغــاء قبــول الطالبــة عنــد  )1( :عــدم إكمــال اجــراءات القبــول فــي الفتــرة الزمنيــة المعلنــة )2( ،مخالفــة شــروط
القبــول المعلنــة  )3 ( ،ادخــال المتقدمــة بيانــات غيــر صحيحــة فــي طلــب القبــول اإللكترونــي )4 ( ،وجــود ســجل ســابق
للطالبــة فــي الجامعــة .
س :أنا تخرجت من الجامعة بدرجة الدبلوم هل يتاح لي التقديم مرة أخرى للحصول على درجة البكالوريوس؟
ج :حالياً ال يوجد نظام تجسير في جامعة األميرة نورة بنت عبد الرحمن.
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س :هل تقبل الطالبة غير السعودية من أم سعودية ؟
ج :نعــم يتــم معاملتهــا معاملــة الطالبــة الســعودية وبعــد القبــول عليهــا مراجعــة عمــادة القبــول والتســجيل مــع إحضــار
صــور مــن اإلقامــة وجــواز الســفر وشــهادة الميــاد وبطاقــة الهويــة الوطنيــة الخاصــة بوالدتهــا.
س .ماذا يحصل لو انقطعت عن الدراسة في فصل القبول ؟
يطــوى قيــد الطالبــة إذا انقطعــت عــن الدراســة فــي جميــع المقــررات فــي فصــل القبــول ،وال يتــاح لهــا إعــادة القيــد بعدهــا
للجامعة.
س .هل يتاح لي التأجيل أو االعتذار في فصل القبول ؟
ال يتاح للطالبة المستجدة التأجيل أو االعتذار في فصل القبول .
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