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جامعة األميرة نورة بنت عبدالرحمن منارة المرأة للمعرفة والقيم

المقدمة

الحمــد للــه رب العالميــن والصــاة والســام علــى خاتــم األنبيــاء والمرســلين 
ســيدنا محمــد وعلــى آلــه وصحبــه أجمعيــن، وبعــد:

يطيــب لنــا أن نبــارك لبناتنــا الطالبــات باجتيــاز المرحلــة الثانويــة، ونتمنــى لهــن 
ــز فــي مرحلتهــم الجامعيــة، كمــا ويســعدنا اختيارهــن لجامعــة  النجــاح والتمّي

األميــرة نــورة بنــت عبــد الرحمــن.
وانطاقــاً مــن المســؤولية التــي تقــع علــى عمــادة القبــول والتســجيل فقــد 
أعــدت هــذا الدليــل المبســط والــذي نقــدم فيــه لمحــات موجــزة عــن معاييــر 
القبــول وشــروطه، وآليتــه وإجراءاتــه، والكليــات وتخصصاتهــا المتاحــة للتقديــم، 
ــات الجامعــة،  ــط التخصيــص بعــد إنهــاء الســنة التأسيســية لبعــض كلي وضواب

باإلضافــة إلــى سياســة اإلعفــاء مــن مقــررات اللغــة اإلنجليزيــة.
االلتحــاق  فــي  الراغبــات  الطالبــات  تطلعــات  الدليــل  هــذا  يحقــق  أن  نأمــل 

الستفســاراتهن. ومســتوفية  كافيــة  معلوماتــه  تكــون  وأن  بالجامعــة 
ولمزيــد مــن المعلومــات عــن الجامعــة والكليــات والعمــادة، نأمــل زيــارة موقــع 

الجامعــة : 
www.pnu.edu.sa

ختامــاً، أهــًا وســهًا بــِك عزيزتــي الطالبــة في جامعتــك، ونتمنى لِك مســتقبًا 
مشــرقاً بــإذن اللــه تعالى.
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طريقة التقديم على الجامعة:

تبــدأ إجــراءات القبــول فــي جامعــة األميــرة نــورة بنــت عبدالرحمــن والجامعــات 
القبــول  بوابــة  خــال  مــن  الريــاض  بمدينــة  التقنيــة  والكليــة  الحكوميــة 

اإللكترونــي الموحــد للطالبــات علــى الرابــط التالــي:

www.rgu-admit.edu.sa

ــت  ــورة بن ــرة ن ــة األمي ــي جامع ــة ف ــول العام ــروط القب ش
ــن:  ــد الرحم عب

أن تكون الطالبة سعودية الجنسية أو من أم سعودية.. 1
الحصــول علــى شــهادة الثانويــة العامــة أو مــا يعادلهــا مــن داخــل المملكــة . 2

أو خارجهــا.
ــا مــدة . 3 ــة العامــة أو مــا يعادله ــى شــهادة الثانوي أال يكــون قــد مضــى عل

ــد عــن خمــس ســنوات. تزي
أن تكــون الطالبــة تقدمــت الختبــاري القــدرات والتحصيلــي المقدميــن . 4

مــن المركــز الوطنــي للقيــاس )هــذا الشــرط ينطبــق علــى جميــع خريجــات 
ــة الســعودية أو مــن خارجهــا  ــة العامــة مــن داخــل المملكــة العربي الثانوي

ــر الســعودية(. وفقــاً للمناهــج الســعودية أو غي
ــرى . 	 ــروط أخ ــة أو أي ش ــول المعلن ــروط القب ــة ش ــى الطالب ــق عل أن تنطب

ــم. ــت التقدي ــن وق ــة وتعل ــس الجامع ــا مجل يحدده
أن تجتاز بنجاح أي اختبار أو مقابلة شخصية تحددها الجامعة.. 6
أن تكون الطالبة الئقة طبياً.. 	
مناســبة حالــة الطالبــة الصحيــة والنفســية للتخصصــات الصحيــة، وفــي . 8

ــات  ــا للتخصص ــل قبوله ــة تحوي ــق للجامع ــك يح ــاف ذل ــاف خ ــال اكتش ح
ــة. ــل الجامع ــرى داخ األخ
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مناســبة حالــة الطالبــة الصحيــة والبدنيــة لتخصــص علــوم الرياضــة البدنيــة، . 	
وأن يكــون مؤشــر كتلة الجســم فــي الحــدود الطبيعيــة )24.9-18.5( )كتلة 
الجســم = الــوزن كجــم / مربــع الطــول بالمتــر(، وفــي حــال اكتشــاف خــاف 

ذلــك يحــق للجامعــة تحويــل قبولهــا للتخصصــات األخــرى داخــل الجامعة.
علــى . 	1 الحصــول  لهــا  ســبق  أو  مقبولــة  أو  مقيــدة  الطالبــة  تكــون  أال 

ــة مــن إحــدى الجامعــات  ــة ألســباب تأديبي ــت مفصول ــوس أو كان البكالوري
الحكوميــة بالمملكــة أو أي جامعــة أخــرى، وفــي حــال ثبــت ذلــك فللجامعة 

ــة. ــول الطالب إلغــاء قب
أال يكــون للطالبــة ســجل ســابق في جامعــة األميرة نورة بنــت عبدالرحمن . 11

أو ســبق لهــا الحصــول علــى درجــة الدبلــوم )مــن كليــة المجتمــع( أو 
البكالوريــوس منهــا.

إجراءات القبول في جامعة األميرة نورة بنت عبد الرحمن:

الدخــول علــى بوابــة القبــول اإللكترونــي الموحــد للطالبــات للجامعــات . 1
الحكوميــة والكليــة التقنيــة بالريــاض واالطــاع علــى الجــدول الزمنــي 
القبــول  ومواعيــد  بإجــراءات  وااللتــزام  الموحــد  اإللكترونــي  للقبــول 

المعلنــة. والمقابــات  واالختبــارات 
اجتياز أي اختبار أو مقابلة تحددها الجامعة.. 2
الموحــد . 3 اإللكترونــي  القبــول  بوابــة  عبــر  للقبــول  المرشــحات  إعــان 

ــة  ــق المفاضل ــن طري ــاض ع ــة التقنيــة بالري ــات الحكوميــة والكلي للجامع
بيــن المتقدمــات، وفقــا لمعاييــر القبــول المعلنــة وحســب ترتيــب الرغبــات 
وتوفــر المقاعــد وشــروط القبــول فــي الكليــات والطاقــة االســتيعابية 

للجامعــة.
تأكيد القبول عبر بوابة القبول اإللكتروني الموحد للطالبات.. 4
إدخــال بيانــات الطالبــات الاتــي تــم تأكيــد قبولهــن عبــر بوابــة القبــول . 	

ــة  ــي الموحــد فــي النظــام الجامعــي ومنحهــن األرقــام الجامعي اإللكترون
الرقــم  متضمنــة  المقبــوالت  هواتــف  علــى  نصيــة  رســائل  وإرســال 
الجامعــي وكلمــة المــرور وطريقــة الدخــول إلــى النظــام األكاديمــي 
والبريــد الجامعــي، كمــا يمكــن للطالبــة معرفــة رقمهــا الجامعــي عــن 
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طريــق الدخــول لحســابها فــي بوابــة القبــول االلكترونــي الموحــد. 
علــى الطالبــة متابعــة موقــع عمــادة القبــول والتســجيل لمعرفــة مواعيــد . 6

الجامعيــة  البطاقــة  ومنــح  اإلنجليزيــة  للغــة  المســتوى  تحديــد  اختبــار 
ــي. ــراف اآلل ــة الص وبطاق

ــة . 	 ــات الخاص ــات والتنبيه ــن مســؤولية الطالبــة متابعــة التعليم ــع ضم يق
مــن خــال حســابها فــي بوابــة القبــول اإللكترونــي الموحــد للطالبــات، 

ــا. ــول فيه ــحت للقب ــي رش ــة الت ــع الجامع وموق

معايير القبول في جامعة األميرة نورة بنت عبد الرحمن:

يعتمــد القبــول فــي جامعــة األميــرة نــورة بنــت عبدالرحمــن علــى معيــار 
النســبة الموزونــة وهــي: مجمــوع درجــات )الثانويــة + القــدرات + التحصيلــي( 

ــي:  علــى النحــو التال

أوزان النسبة الموزونة الكلية

الثانوية )30 %( + القدرات )50%( + التحصيلي )20 %(
السنة التأسيسية للكليات الصحية

الكليات العلمية: الهندسة والعلوم وعلوم الحاسب واملعلومات

الثانوية )30 %( + القدرات )50%( + التحصيلي )20 %( علمي  جميع التخصصات

ماعدا األنظمة

كلية اإلدارة واألعمال

الثانوية )50%( + القدرات )%50( إداري

الثانوية )30 %( + القدرات )50 %( + التحصيلي )20 %(
 علمي - أدبي -

تحفيظ قرآن األنظمة

الثانوية )50%( + القدرات )%50( إداري

الثانوية )50%( + القدرات )40 %( + التحصيلي   )%10 (
الكليات اإلنسانية: 

اآلداب والتربية والخدمة االجتماعية والتصاميم والفنون واللغات

الثانوية )50%( + القدرات  )40 %( + التحصيلي )%10( كلية املجتمع
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كيف تحسب النسبة الموزونة؟

طالبــة ترغــب بالتقديــم علــى إحــدى الكليــات اإلنســانية، وكانــت نتائجهــا: 
)95 %( فــي الثانويــة العامــة )	8( درجــة فــي القــدرات و )	8( درجــة فــي 

المركبــة كاآلتــي:  التحصيلــي، تحســب نســبتها 
 88  = )85 × 0.10( + )80 × 0.40 ( + )95 × 0.50(

يمكن حساب النسبة المركبة من الرابط

https://rgu-admit.edu.sa/CalculatePercentage.aspx

التخصصات المتاحة في جامعة األميرة نورة بنت عبد الرحمن: 

• ــة 	 ــات الصحي ــاز الســنة التأسيســية وهــي: )الكلي ــب اجتي ــات تتطل أوال: كلي
وكليــة الهندســة(، وبعــد اجتيــاز الســنة التأسيســية التــي مدتهــا فصــان 
وضوابــط  شــروط  وفــق  مفاضلــة  الطالبــة  تخصيــص  يتــم  دراســيان 

التخصيــص وتوفــر المقاعــد فــي إحــدى التخصصــات اآلتيــة:
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الشروط

•المؤهل
•الذي•تمنحه
الكلية

•نوع
•الثانوية
المطلوبة

التخصص
•نظام
الدراسة الكلية

•البرنامج
•الذي•يتم

القبول•عليه
م

* أن تـــــــــــــــــــــــكــــــــــــــــــــــــــــــــــــون 

املتقدمــة سـعـوديـــة  

الـــــــــــــجـــــــــــنــــــــــســــــــيــــــــــــــــــة .

* يلزم على الطالبة 

قـبـــل تـأكيـد قبولهـــــا 

االطـــالع عـلى تـعـهــــــد 

وإقـــــــرار بـــــســــــالمـــتهـــــــا 

الصحية واملوافقــة 

عـــلى مـــــا جـــــــاء فـــيــه.

) تــــــــم لـــهــــــذا الــــعـــــــام 

فـــقــط إلـغـــاء شـرط 

اجــــتـــيــــــاز املـــقــــابــــلـــــــــة 

الشخصية  بسبــب 

جـــائــحــة كـــــورونــــا (.

بكالوريوس
علمي

وما يعادله

الطب والجراحة
سنوي

 الطب
البشري

 السنة

 التأسيسية

للكليات

الصحية

1

 طب وجراحة الفم

واألسنان

 طب

األسنان

التمريض

فصلي

التمريض
القبالة

دكتور صيدلة الصيدلة

دكتور عالج طبيعي

 الصحة

 وعلوم

التأهيل

العالج الوظيفي

التثقيف الصحي

التغذية اإلكلينيكية

علوم الوبائيات

علم النفس اإلكلينيكي

األشعة التشخيصية

 التصوير باملوجات فوق

الصوتية

تقنيات الطب النووي

السمع والتوازن

أمراض التخاطب والبلع

العالج التنف�سي

ال يوجد بكالوريوس
علمي

وما يعادله

يتم القبول على 

الهندسة الكهربائية ثم 

يتم التخصيص على 

أحد البرنامجين:

1. الهندسة 

اإللكترونية.

2. هندسة االتصاالت.

فصلي

الهندسة

 السنة

التأسيسية

لكلية الهندسة
2

 الهندسة الصناعية

والنظم

 الهندسة الطبية

الحيوية
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• ثانيــاً:•كليــات علميــة ويتــم القبــول فيهــا قبــواًل مباشــراً علــى التخصصــات، 	
وال يوجــد فيهــا برنامجــاً تحضيريــاً، وهــي كاآلتــي:

الشروط
•المؤهل•الذي
تمنحه•الكلية

نوع•الثانوية البرنامج الكلية م

ال يوجد بكالوريوس

 علمي - أدبي - إداري - تحفيظ قرآن وما

يعادلهم
األنظمة

اإلدارة واألعمال

1

علمي - إداري وما يعادلهما

اإلدارة

التسويق

إدارة املوارد البشرية

االقتصاد

االقتصاد املالي

املحاسبة

ال يوجد بكالوريوس علمي وما يعادله

الرياضيات

العلوم

الفيزياء

الفيزياء الطبية

األحياء

الكيمياء

ال يوجد بكالوريوس علمي وما يعادله

علوم الحاسبات

 علوم الحاسب

واملعلومات

الذكاء االصطناعي

تقنية املعلومات

األمن السيبراني

نظم املعلومات

علم البيانات
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• ثالثــاً: كليــات إنســانية وكليــة المجتمــع ويتــم القبــول فيهــا قبــواًل مباشــراً 	
علــى التخصصــات، وال يوجــد فيهــا برنامجــاً تحضيريــاً، وهــي كاآلتــي:

             

الشروط •المؤهل•الذي
تمنحه•الكلية

•نوع•الثانوية
المطلوبة التخصص الكلية م

ال يوجد بكالوريوس

 أدبي - إداري -
 تحفيظ قرآن وما

يعادلهم

الدراسات اإلسالمية

اآلداب 1

اللغة العربية

التاريخ

 علمي - أدبي -
 إداري - تحفيظ

قرآن وما يعادلهم

الصحافة الرقمية

املتاحف واآلثار

اإلرشاد السياحي

الجغرافيا و بعد إنهاء سنتين 
يتم تخصيص الطالبة في أحد 

املسارين  التاليين:
1. الجغرافيا البيئية.

2. نظم املعلومات الجغرافية 
واالستشعار عن بعد.

املكتبات واملعلومات

شــرط  إلغــاء  فقــط  العــام  لهــذا  تــم   (
بســبب  الشــخصية  املقابلــة  اجتيــاز 

) كورونــا  جائحــة 

بكالوريوس

 علمي - أدبي -
 إداري - تحفيظ

قرآن وما يعادلهم
الطفولة املبكرة

التربية 2

فــي  الجســم  كتلــة  مؤشــر  يكــون  أن   *
الحــدود الطبيعيــة )18.5-24.9( )كتلة 
الجســم = الــوزن كجــم /مربــع الطــول 

باملتــر( 
تأكيــد  قبــل  الطالبــة  علــى  يلــزم   *
وإقــرار  تعهــد  علــى  االطــالع  قبولهــا 
بســالمتها الصحيــة والبدنيــة ومناســبتها 
للتخصــص واملوافقــة علــى مــا جــاء فيــه .

) تــم لهــذا العــام فقــط إلغــاء املقابلــة 
اختبــار  اجتيــاز  وشــرط  الشــخصية 
اللياقة البدنية بسبب جائحة كورونا (

علمي ومايعادله علوم الرياضة البدنية

1	
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ال يوجد

بكالوريوس

 علمي - أدبي- إداري-
تحفيظ قرآن وما يعادلهم

الخدمة االجتماعية  الخدمة
االجتماعية 3

)تم لهذا العام 
فقط إلغاء شرط 

اجتياز اختبار 
املهارات الفنية 
لكلية التصاميم 
والفنون بسبب 
جائحة كورونا(.

 علمي - أدبي - إداري -
تحفيظ قرآن وما يعادلهم

التصميم الجرافيكي والوسائط الرقمية

 التصاميم
والفنون

4

صناعة األفالم والرسوم املتحركة

التصميم الداخلي

تصميم املنتجات

الفنون البصرية وبعد إنهاء فصلين 
دراسيين يتم تخصيص الطالبة في أحد 

املسارات التالية :
1. التصوير التشكيلي 

2. الطباعة 
3. النحت 

تصميم األزياء والنسيج

التصوير الضوئي )برنامج سيقما(* 
* للمزيد من املعلومات عن برنامج سيقما 
نأمل االطالع على األسئلة الشائعة للقبول

ال يوجد
 علمي - أدبي - إداري -

تحفيظ قرآن وما يعادلهم

اللغة اإلنجليزية

اللغات 5

اللغة الفرنسية

اللغويات التطبيقية

دب اإلنجليزي والدراسات الثقافية
َ
اال

اللغة الصينية

ال يوجد دبلوم

 علمي - أدبي - إداري -
تحفيظ قرآن وما يعادلهم

التسويق

املجتمع 6

إدارة املكاتب

علمي - إداري وما يعادلهما املحاسبة

علمي وما يعادله

فني هندسة إلكترونية

فني هندسة اتصاالت

مكافحة العدوى

البرمجة

تصميم الوسائط املتعددة

تقنية املعلومات

  أدبي - تحفيظ قرآن
ومايعادلهما القرآن الكريم

 علمي - أدبي - إداري -
تحفيظ قرآن وما يعادلهم

إدارة الضيافة

فن الطهي

إدارة السفر والسياحة
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ــات التــي تتطلــب دراســة  ــط التخصيــص فــي الكلي ضواب
ــي :   ــج تأسيس برنام

يتــم تخصيــص الطالبــات فــي التخصــص المناســب فــي بعــض الكليــات التــي 
تتطلــب دراســة ســنة تأسيســية وفــق آليــة محــددة ومعلنــة للطالبــات فــي 
موقــع عمــادة القبــول والتســجيل، ويتــم ترتيــب الرغبــات فــي الكليــة حســب 
المواعيــد المعلنــة في  التقويــم الجامعــي  ،  وذلــك عبــر النظــام االكاديمــي 
ــم تطبيقهــا فــي  ــات التــي ت ــط تخصيــص الطالب ــات، وفيمــا يلــي ضواب للطالب
العــام الجامعــي  	143 / 	144 هـــ  للتخصيــص فــي الكليــات الصحيــة وكليــة 
الهندســة ، والتــي تــم تطبيقهــا فــي العــام الجامعــي 1441 هـــ للتخصيــص فــي 
ــرارات  ــن ق ــتجد م ــا يس ــق م ــر وف ــة للتغيي ــا قابل ــاً بأنه ــا )علم ــج الجغرافي برام

مجلــس الجامعــة( .  

أواًل: تخصيص طالبات السنة التأسيسية للكليات الصحية:
أ: ضوابط تخصيص طالبات السنة التأسيسية للكليات الصحية:

اجتيــاز جميــع مقــررات الســنة التأسيســية خال أربعــة فصــول دراســية . 1
ــذار. ــة فــي الجامعــة مــع احتســاب فصــول االعت ــخ تســجيل الطالب مــن تاري

حصــول الطالبــة علــى معــدل تراكمــي ال يقــل عــن )4( للتخصيــص فــي . 2
كليــة الطــب البشــري وطــب األســنان، وال يقــل عــن )3( فــي بقيــة الكليات 

الصحيــة.
توفر مقاعد في برامج الكليات الصحية.. 3
ــي . 4 ــل الدراس ــي الفص ــص ف ــات للتخصي ــات المؤه ــص الطالب ــم تخصي يت

ــا  ــف عليه ــم التوق ــي ت ــص الت ــرات التخصي ــب مؤش ــي حس األول والصيف
ــام الماضــي. ــي مــن الع فــي الفصــل الدراســي الثان
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ب: الشــروط الخاصــة لتخصيــص طالبــات الســنة التأسيســية فــي برنامــج كليــة 
طب األسنان: 

ج: معايير المفاضلة لبرامج الكليات الصحية ما عدا كلية طب األسنان:
ــص  ــات للتخصي ــات المؤه ــع الطالب ــن جمي ــًيا بي ــا وتنافس ــة آلًي ــم المفاضل يت

ــي: ــب اآلت ــك حســب الترتي وذل
ترتيب الرغبات.. 1

المعــدل التراكمــي للســنة التأسيســية مســتثنى منــه المقــررات اآلتيــة: . 2
انجــل 4	1، وســلم 1	1، وســلم 2	2، وعــرب 1	1.

المعــدل التراكمــي للســنة التأسيســية )عنــد تســاوي المعــدل التراكمــي . 3
الــوارد فــي النقطــة )2(.

ــات . 4 ــوع درج ــي مجم ــات الصحية وه ــي الكلي ــول ف ــة للقب ــبة المركب النس
تســاوي  )عنــد  +	4%التحصيلــي(  	3%القــدرات  العامــة+  الثانويــة   %3	(

المعــدل التراكمــي للســنة التأسيســية الــوارد فــي النقطــة )3(.
تحدد المقاعد بحسب الطاقة االستيعابية للبرامج المختلفة. . 	

الشروط الكلية

اجتياز اختبار الجدارة والذي يتكون من اختبار املهارات اليدوية 

)النحت على الشمع(.
طب األسنان
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د: معايير المفاضلة وآلية الترشيح لبرنامج كلية طب األسنان: 
أواًل: آلية الترشيح الختبار الجدارة لبرنامج طب وجراحة الفم واألسنان:

المفاضلــة آليــا وتنافســيا بيــن الطالبــات الاتــي رغبتهــن األولــى أو الثانيــة . 1
تثنى  طــب األســنان وفــق المعــدل التراكمــي للســنة التأسيســية مســ

ــة: )انجــل 4	1، وســلم 1	1، وســلم 2	2، وعــرب 1	1(. ــه المقــررات اآلتي من
المعــدل التراكمــي للســنة التأسيســية )عنــد تســاوي المعــدل التراكمــي . 2

الــوارد فــي النقطــة )2(.
ــات . 3 ــوع درج ــي مجم ــات الصحية وه ــي الكلي ــول ف ــة للقب ــبة المركب النس

تســاوي  )عنــد  +	4%التحصيلــي(  	3%القــدرات  العامــة+  الثانويــة   %3	(
المعــدل التراكمــي للســنة التأسيســية الــوارد فــي النقطــة )3(.

يتــم ترشــيح )	6( طالبــة مــن قبــل عمــادة القبــول والتســجيل لدخــول . 4
اختبــار الجــدارة.

يتــم تحديــد موعــد اختبــار الجــدارة باالتفــاق بيــن كليــة طــب األســنان . 	
وعمــادة القبــول والتســجيل. 

فــي حــال تخلــف الطالبــة ألي ســبب عــن اختبــار الجــدارة لكليــة طــب . 6
األســنان ُيلغــى حقهــا مــن دخــول المفاضلــة وتعتبــر غيــر مجتــازة.

ثانياً: معايير المفاضلة لبرنامج طب وجراحة الفم واألسنان:
ترتيب الرغبات.. 1

النســبة المركبــة المكونــة مــن )		% مــن المعــدل التراكمــي للســنة . 2
التأسيســية مســتثنى منــه المقــررات اآلتيــة: انجــل 4	1، وســلم 1	1، وســلم 

ــدارة(. ــار الج ــة اختب ــن درج ــرب 1	1 + 	3% م 2	2، وع
ــة . 3 ــبة المركب ــاوي النس ــد تس ــية )عن ــنة التأسيس ــي للس ــدل التراكم المع

ــواردة فــي النقطــة)2(. ال
ــة وهــي مجمــوع درجــات . 4 ــات الصحي ــول فــي الكلي ــة للقب النســبة المركب

تســاوي  )عنــد  +	4%التحصيلــي(  	3%القــدرات  العامــة+  الثانويــة   %3	(
المعــدل التراكمــي الــوارد فــي النقطــة )3(.

تحدد المقاعد بحسب الطاقة االستيعابية للبرنامج.. 	
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هـ: التحويل إلى كليات المسار العام:
يتــم تحويــل طالبــات الســنة التأسيســية للكليــات الصحيــة إلــى كليــات المســار 

العام فــي الحــاالت التاليــة:
عــدم اجتيــاز جميــع مقــررات الســنة التأسيســية خــال أربعــة فصــول . 1

دراســية مــن تاريــخ تســجيل الطالبــة فــي الجامعــة مــع احتســاب فصــول 
االعتــذار.

حصول الطالبة على معدل تراكمي أقل من)3(.. 2
عدم تحقيق شروط التخصيص الخاصة )إن وجدت(.. 3
عدم وجود مقاعد في الكليات الصحية المتاحة. . 4

ملحوظات مهمة: 
ال يدخل في حساب معدل السنة التأسيسية لتخصيص الطالبات في 

برامج الكليات الصحية المقررات التي درستها الطالبة من خارج خطة السنة 
التأسيسية للكليات الصحية.

ثانيًا: تخصيص طالبات كلية الهندسة: 
أ: ضوابط تخصيص كلية الهندسة: 

اجتيــاز جميــع مقــررات الســنة التأسيســية خال أربعــة فصــول دراســية . 1
ــذار. ــول االعت مــع احتســاب فص

ــة علــى معــدل تراكمــي فــي الســنة التأسيســية ال يقــل . 2 حصــول الطالب
عــن )3(.

ــي . 3 ــل الدراس ــي الفص ــص ف ــات للتخصي ــات المؤه ــص الطالب ــم تخصي يت
ــا  ــف عليه ــم التوق ــي ت ــص الت ــرات التخصي ــب مؤش ــي حس األول والصيف

ــام الماضــي. ــي مــن الع فــي الفصــل الدراســي الثان

1	
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ب: آلية الفرز للتخصصات في كلية الهندسة:
يتــم الفــرز عــن طريــق المفاضلــة آلًيا وتنافســًيا بيــن جميع الطالبــات المؤهات 

للتخصيص وذلك حســب الترتيب اآلتي: 
ترتيب الرغبات.. 1

الطاقة االستيعابية لألقسام المختلفة.. 2
معــدل النقــاط العلميــة للمقــررات التاليــة: )ريــض 1	1ت، فيــز 2	1، عــال 	11ت، . 3

فيــز 3	1، ريــض 3	1ت، كيــم 3	1(.
المعــدل التراكمــي للســنة التأسيســية )عنــد تســاوي معــدل النقــاط . 4

العلميــة الــوارد فــي فقــرة )3(.
ــة العامــة+ . 	 ــول وهــي مجمــوع درجــات )	3% الثانوي ــة للقب النســبة المركب

ــد تســاوي المعــدل التراكمــي للســنة  ــي( )عن 	3%القــدرات +	4%التحصيل
ــوارد فــي فقــرة )4(. التأسيســية ال

تحدد المقاعد بحسب الطاقة االستيعابية للبرامج المختلفة.. 6

ج: التحويل إلى كلية أخرى: 
يتــم تحويــل طالبــات الســنة التأسيســية فــي كليــة الهندســة إلــى كليــات أخرى 

حســب شــروط التحويــل المعلنــة فــي الحــاالت التالية:
فصــول . 1 أربعــة  التأسيســية خال  الســنة  مقــررات  جميــع  اجتيــاز  عــدم 

االعتــذار. احتســاب فصــول  دراســية مــع 
حصول الطالبة على معدل تراكمي أقل من )3(.. 2

ملحوظات مهمة: 
ال يدخل في حساب معدل السنة التأسيسية المقررات التي درستها الطالبة 

خارج خطة كلية الهندسة
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ثالثًا: تخصيص طالبات كلية اآلداب قسم الجغرافيا: 
أ: التخصصات المتاحة في قسم الجغرافيا:

الجغرافيا البيئية.	 
نظم المعلومات الجغرافية واالستشعار عن بعد.	 

ب: ضوابط تخصيص طالبات الجغرافيا:
التخصــص.	  مقــررات  مــن  دراســية  وحــدة   )2	( عــن  يقــل  ال  مــا   إنهــاء 

ج: آلية الفرز للتخصيص في قسم الجغرافيا: 
يتم الفرز عن طريق المفاضلة آلياً وتنافسياً بين جميع الطالبات المتقدمات 

وذلك حسب الترتيب اآلتي:
ترتيب الرغبات.. 1

الطاقة االستيعابية لألقسام المختلفة.. 2
المعدل التراكمي.. 3
ــوارد فــي . 4 ــد تســاوي المعــدل التراكمــي ال ــول )عن ــة للقب النســبة المركب

ــة 3( النقط

ملحوظات مهمة 
ال يدخل في حساب المعدل التراكمي لتخصيص الطالبات المقررات التي 

درستها الطالبة خارج خطة قسم الجغرافيا

ــورة بنــت  ــرة ن ــة بجامعــة االمي سياســة اإلعفــاء مــن مقــررات اللغــة اإلنجليزي
ــد الرحمــن: عب

أواًل:•سياسة اإلعفاء من مقررات اللغة اإلنجليزية لمسار الكليات الصحية:
تــدرس الطالبــة فــي الســنة التأسيســية للكليــات الصحيــة مقرريــن للغــة 
اإلنجليزيــة همــا: مقــرر المســتوى األول )ENG 131 ( و مقــرر المســتوى الثانــي 

.)ENG 132(

1	
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آليــة اإلعفــاء مــن مقــررات اللغــة اإلنجليزيــة فــي الســنة 
التأسيســية للكليــات الصحيــة:

اإلعفــاء مــن مقــرر اللغــة اإلنجليزيــة للمســتوى األول )ENG 131( لمســار 
الكليــات الصحيــة: 

ــار  ــات اختب يتــم فــي حــال حصــول الطالبــة علــى درجــة 5.5 فــي جميــع مكون
IELTS األكاديمــي االســتماع، القــراءة، الكتابــة والمحادثــة ) أو مــا يعادلــه ( 

ــاه . شــهادة ســارية المفعــول  كمــا هــو موضــح فــي الجــدول أدن

ملحوظة هامة: ال يتم اإلعفاء من مقرر اللغة اإلنجليزية للتخصصات الصحية 
.)ENG 132( للمستوى الثاني

Language•
Exam

Score Required

ENG 131

Overall Listening Speaking Reading Writing

ELTS•
Academic 5.5 5.5 5.5 5.5 5.5

TOEFL•IBT 69 12 18 13 21
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 )ENG 131( شــروط التقديــم علــى طلــب اإلعفــاء مــن مقــرر
لمســار الكليــات الصحية :

يمكــن للطالبــة التقــدم بطلــب اإلعفــاء مــن مقــرر المســتوى األول للغــة 
ــة  ــى مســتوى أدائهــا فــي أحــد اختبــارات اللغ ــاء عل ــة )ENG 131( بن اإلنجليزي

اإلنجليزيــة العالميــة المعتــرف بهــا وهــي:
اختبار )IELTS( النموذج األكاديمي.. 1

2 ..TOEFL IBT اختبار
ال تقبل شهادة )IELTS( )نوع عام( للمعادلة.. 3

مع ضرورة التحقق مما يلي:
التأكد من أن شهادة IELTS األكاديمي رسمية وموثقة.. 1

التأكــد مــن أن الشــهادة ســارية المفعــول تكون الشــهادة ســارية المفعول . 2
لمــدة ســنتين مــن تاريــخ إصدارها.

3 . IELTS التأكــد مــن تحقيــق الدرجــة اإلجماليــة األدنــى المطلوبــة الختبــار
األكاديمــي أو مــا يعادلــه.

إجــراءات تقديــم طلــب اإلعفاء من مقــرر )ENG 131( لمســار 
الكليــات الصحيــة  فــي حال تعليــق الحضور للجامعة بســبب 

جائحــة كورونا:

ترســل الطالبــة فــي الموعــد المحــدد للتقديــم أدنــاه صــورة مــن شــهادة 
اختبــارات اللغــة اإلنجليزيــة ، وصــورة مــن بطاقــة الهويــة الوطنيــة  أو جــواز 

الســفر، وذلــك علــى البريــد االلكترونــي التالــي:

py@pnu.edu.sa
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  )ENG 131( إجــراءات تقديــم طلــب اإلعفــاء مــن مقــرر
لمســار الكليــات الصحيــة في حــال عــودة الدراســة والحضور 

للجامعــة:

تقديــم الطلــب فــي عمــادة الســنة التأسيســية للكليــات الصحيــة محطــة . 1
ــب  ــة مكت ــة اإلنجليزي ــم اللغ ــاح قس ــث جن ــدور الثال ــى H-2.2.0 ال A2 مبن

.3.200.15
ــة األصــل و . 2 ــارات اللغــة اإلنجليزي ــة نســخة مــن شــهادة اختب تقــدم الطالب

ــواز الســفر . ــة أو ج ــة الوطني بطاقــة الهوي
تقوم الطالبة بتعبئة نموذج خاص بطلب اإلعفاء.. 3
يتــم دراســة الشــهادات المقدمــة مــن قبــل لجنــة مختصــة ومــن ثــم . 4

إبــاغ الطالبــة علــى بريدهــا الجامعــي بالنتيجــة فــور اعتمادهــا مــن اللجنــة 
المختصــة ومــن عمــادة القبــول والتســجيل خــال أســبوعين مــن اســتام 

الطلــب.
  

 ) NP ( علمــاً أنــه:  عنــد قبــول الطلــب ســيتم رصــد درجــة ناجــح بــدون درجــة
فــي الســجل األكاديمــي للطالبــة.

 )ENG 131( ــرر ــن مق ــاء م ــب اإلعف ــم بطل ــد التقدي مواعي
ــة : ــات الصحي ــار الكلي لمس

ملحوظات مهمة:
علــى الطالبــة االلتــزام بحضــور المحاضــرات حتــى يتــم إباغهــا رســميا بإعفائهــا 

والتوقيــع علــى ذلــك بالعلــم.
نعتذر مقدما عن النظر في طلبات اإلعفاء بعد الفترة المحددة.

بدء استقبال طلبات اإلعفاء من مقرر )ENG 131( 11/محرم/ 1442ه

نهاية استقبال طلبات اإلعفاء من مقرر )ENG 131( 16/صفر/ 1442ه
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لمزيــد مــن االستفســارات عــن مقــررات اللغــة اإلنجليزيــة لمســار الكليــات 
الصحيــة ، نســعد بتواصلكــم علــى البريــد اإللكترونــي التالــي:   

py@pnu.edu.sa

ثانيــا: سياســة اإلعفــاء مــن مقــررات اللغــة اإلنجليزيــة لكليــات الجامعــة ماعــدا 
كليــة اللغــات و مســار الكليــات الصحيــة:

وهــي عبــارة عــن مقرريــن، أحدهمــا يتــم دراســته فــي المســتوى األول واآلخــر 
فــي المســتوى الثانــي )ومقــررات اللغــة اإلنجليزيــة لكليــات الجامعــة ( ماعــدا 

مســار الكليــات الصحيــة وكليــة اللغــات نوعيــن :
األول:•مقررات اللغة اإلنجليزية ) المسار العام ( :

يتــم تدريســها للطالبــات المقبــوالت فــي كل مــن الكليــات اآلتيــة :  كليــة 
العلــوم ، وكليــة اآلداب ، وكليــة التربيــة، وكليــة

الخدمــة االجتماعيــة ، وكليــة المجتمــع  وهــي : ENG 101 للمســتوى األول و 
ENG 102 للمســتوى الثانــي.

الثاني: مقررات اللغة اإلنجليزية ) المسار األكاديمي (:
يتــم تدريســها للطالبــات المقبــوالت فــي كل مــن الكليــات اآلتيــة : كليــة 

والمعلومــات الحاســب  ،وكليــة  واألعمــال  االدارة 
 ENG 102-2 و  األول  للمســتوى   ENG 101-1  : وهــي  الهندســة  وكليــة 

الثانــي. للمســتوى 
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ــة  ــات الجامع ــة لكلي ــررات اإلنجليزي ــن مق ــاء م ــة اإلعف آلي
ــة : ــات الصحي ــار الكلي ــات ومس ــة اللغ ــدا كلي ماع

اإلعفاء من مقررات اللغة اإلنجليزية للمستوى األول :	 
يتــم إعفــاء الطالبــات مــن مقــرر اللغــة اإلنجليزيــة للمســار العــام ENG 101  و 
مقــرر اللغــة اإلنجليزيــة للمســار األكاديمــي ENG 101-1  باجتيــاز اختبــار تحديــد 
مســتوى اللغــة اإلنجليزيــة فقــط )ال تعفــى الطالبــة مــن حضــور اختبــار تحديــد 

المســتوى فــي حــال تقديــم شــهادة األيلتــس(.

اإلعفاء من مقررات اللغة اإلنجليزية للمستوى الثاني :	 
يتــم إعفــاء الطالبــات مــن مقــرر اللغــة اإلنجليزيــة للمســار العــام ENG 102 و 
مقــرر اللغــة اإلنجليزيــة للمســار األكاديمــي ENG 102-2 إذا تقدمــت الطالبــة 

بإحــدى الشــهادات التاليــة أو مــا يعادلهــا وفــق الجــدول أدنــاه:

•درجة•اجتياز•اختبار•تحديد•المستوى•اللغة•اإلنجليزية•لإلعفاء•من•مقرري•••
المستوى•األول•للغة•اإلنجليزية

•كلية•العلوم•وكلية•اآلداب•وكلية•التربية
وكلية•الخدمة•االجتماعية•وكلية•المجتمع

•كلية•اإلدارة•واألعمال•وكلية•الحاسب
والمعلومات•وكلية•الهندسة

ENG 101 ENG 1-101

34 40

Language

Exam

Score Required

ENG 102 ENG 2-102

O
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IELTS•
Academic 4 4.5 4.5 4 4 5 5 5 5 5

IELTS•
General 4.5 4.5 4.5 4.5 4.5 - - - - -

TOEFL•IBT 45 5 14 5 14 53 7 16 8 18

STEP 75 90

22



جامعة األميرة نورة بنت عبدالرحمن منارة المرأة للمعرفة والقيم

اإلعفــاء مــن مقــررات  التقديــم علــى طلــب  شــروط 
المســتوى الثانــي للغــة اإلنجليزيــة لكليــات الجامعــة 

ماعــدا كليــة اللغــات ومســار الكليــات الصحيــة:

يمكــن للطالبــة التقــدم بطلــب اإلعفــاء مــن مقــررات المســتوى الثانــي للغــة 
اإلنجليزيــة بنــاء علــى مســتوى أدائهــا فــي أحــد اختبــارات اللغــة اإلنجليزيــة 

العالميــة المعتــرف بهــا وهــي:
اختبار) IELTS ( النموذج األكاديمي، شهادة سارية المفعول.	 
اختبار )IELTS( النموذج العام، شهادة سارية المفعول.	 
 	.TOEFL IBT اختبار
 	.STEP اختبار

علماً أنه: 
ــة مقــرر 	  ــوع أكاديمــي لمعادل ــة أن تقــدم شــهادة IELTS ن يمكــن للطالب

المســتوى الثانــي المســار العــام.
ال تقبــل شــهادة )IELTS( نــوع عــام )لمعادلــة مقــرر المســتوى الثانــي 	 

المســار األكاديمــي(.
عنــد قبــول الطلــب ســيتم رصــد درجــة ناجــح بــدون درجــة )NP( فــي 	 

للطالبــة. األكاديمــي  الســجل 
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إجــراءات تقديــم طلــب اإلعفــاء مــن  مقــررات اللغــة 
ــدا  ــة ماع ــات الجامع ــي لكلي ــتوى الثان ــة للمس اإلنجليزي
كليــة اللغــات  ومســار الكليــات الصحيــة ، فــي حــال تعليق 

ــا: ــة كورون ــبب جائح ــة بس ــور للجامع الحض

ترســل الطالبــة فــي الموعــد المحــدد للتقديــم أدنــاه صــورة مــن شــهادة . 1
اختبــارات اللغــة اإلنجليزيــة، وصــورة مــن بطاقــة الهويــة الوطنيــة أو جــواز 

الســفر، وذلــك علــى البريــد االلكترونــي التالــي:

Eli@pnu.edu.sa

إجراءات تقديم طلب اإلعفاء من مقررات اللغة اإلنجليزية 
للمستوى الثاني لكليات الجامعة ماعدا كلية اللغات 

ومسار الكليات الصحية في حال عودة الدراسة والحضور 
للجامعة:

على الطالبات الراغبات بالتقدم بطلب اإلعفاء التوجه إلى معهد اللغة . 1
اإلنجليزية محطة A5 مبنى 111 الدور األرضي مكتب رقم 0.309.07   

وفي حال االستفسار يرجى اإلرسال إلى بريد وحدة الدعم الطابي
•eli-ssu@pnu.edu.sa

تقــدم الطالبــة نســخة مــن شــهادة اختبــارات اللغــة اإلنجليزيــة األصــل، . 2
وبطاقــة الهويــة الوطنيــة أو جــواز الســفر.

تقوم الطالبة بتعبئة نموذج خاص بطلب اإلعفاء.. 3
يتــم دراســة الشــهادات المقدمــة مــن قبــل لجنــة مختصــة ومــن ثــم . 4

إبــاغ الطالبــة علــى بريدهــا الجامعــي بالنتيجــة فــور اعتمادهــا مــن اللجنــة 
المختصــة ومــن عمــادة القبــول والتســجيل خــال أســبوعين مــن اســتام 

الطلــب.
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مواعيــد التقديــم بطلــب اإلعفــاء مــن مقــررات المســتوى 
ــة  ــدا كلي ــة ماع ــات الجامع ــة لكلي ــة اإلنجليزي ــي للغ الثان

اللغــات ومســار الكليــات الصحيــة:

     

ملحوظات مهمة:
علــى الطالبــة االلتــزام بحضــور المحاضــرات حتــى يتــم إباغهــا رســميا بإعفائهــا 

والتوقيــع علــى ذلــك بالعلــم.
نعتذر مقدما عن النظر في طلبات اإلعفاء بعد الفترة المحددة.

لمزيد من االستفسارات عن مقررات اللغة اإلنجليزية لجميع الكليات ماعدا 
مسار الكليات الصحية، نسعد بتواصلكم على البريد االلكتروني التالي:             

                 
Eli@pnu.edu.sa

11 / محرم / 1442ه
بدء استقبال طلبات اإلعفاء من مقرري

ENG102  و ENG 102-2

22 / محرم /  1442ه
بدء نهاية طلبات اإلعفاء من مقرري

ENG102  و ENG 102-2
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أســئلة شــائعة عــن القبــول وعــن اختبــار تحديــد مســتوى 
اللغــة اإلنجليزيــة: 

أواًل: عن القبول: 
س:•ما•هو•برنامج•سيقما؟•

ج: هــو برنامــج بكالوريــوس يحتــوي علــى نقــاط خــروج اختياريــة، بحيــث يمكــن 
للطالبــة المقبولــة عليــه وفقــاً لضوابــط معتمــدة ومحــددة الخــروج مــن 

ــي:  ــى ، كالتال ــنتين األول ــال الس ــج خ البرنام
نقطة الخروج األولى: درجة الدبلوم المشارك مساعد مصور ضوئي:

هــي درجــة علميــة يمنحهــا قســم الفنــون البصريــة كنقطــة خــروج اختياريــة 
لبرنامــج التصويــر الضوئــي وفقــاً للسياســات المنظمــة لذلــك، بعــد إتمــام 
جميــع مقــررات الســنة األولــى وعددهــا )12( مقــرراً، بواقــع )36( وحدة دراســية 

معتمــدة.
نقطة الخروج الثانية: درجة الدبلوم في التصوير الضوئي:

هــي درجــة علميــة يمنحهــا قســم الفنــون البصريــة كنقطــة خــروج اختياريــة 
لبرنامــج التصويــر الضوئــي وفقــاً للسياســات المنظمــة لذلــك، بعــد إتمــام 
جميــع مقــررات الســنتين األولــى وعددهــا )23( مقــرراً، بواقــع )		( وحــدة 
ــي فــي الفصــل الصيفــي  ــب الميدان ــى التدري دراســية معتمــدة تشــمل عل
بعــد المســتوى الرابــع كمتطلــب إجبــاري للحصــول علــى درجــة الدبلــوم فــي 

ــي.  ــر الضوئ التصوي

س:•هل•األولوية•في•القبول•للحاصلين•على•شهادة•الثانوية•لهذا•العام؟
ــة + القــدرات +  ــة : )الثانوي ــول حســب النســب  الموزون ــة فــي القب ج: األولوي
التحصيلــي(، وأاّل يكــون قــد مضــى علــى حصــول الطالبــة علــى الثانويــة أكثــر 

مــن خمــس ســنوات.
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س:•هل•يوجد•قبول•للفصل•الدراسي•الثاني؟
ج: القبــول فــي الجامعــة ســنوي، وال يوجد قبــول فــي الفصــل الدراســي 

ــي. الثان

س:•هل•يوجد•أولوية•للقبول•حسب•تاريخ•التقديم؟
ج: ليــس هنــاك أولويــة فــي القبــول بنــاء علــى تاريــخ التقديــم وبالتالــي 
ــه فــي الفتــرة المحــددة للتقديــم. ــر طالمــا أن التقديــم أول أو آخــر يــوم ال يؤث

س:•هــل•بإمكانــي•التقديــم•مــن•جديــد•علــى•إحــدى•الجامعــات•وأنــا•طالبــة•
مقيــدة•فــي•إحــدى•الجامعــات؟

ــة  ــى بواب ــم عل ــة المنتظمــة فــي إحــدى الجامعــات التقدي ج: ال يحــق للطالب
ــا. ــت منســحبة مــن جامعته ــول الموحــد إال إذا كان القب

س:•هــل•يحــق•لــي•االنســحاب•مــن•القبــول•بعــد•تأكيــد•القبــول؟•ومــا•هــي•
اإلجــراءات؟

ج: نعــم يحــق لــك االنســحاب مــن القبــول ،وإذا كان االنســحاب قبــل اســتخراج 
البطاقــة الجامعيــة للطالبــة فيكتفــى بإنهــاء إجــراءات االنســحاب عــن طريــق 
ــى  ــب عل ــة فيتطل ــول  ،وإذا كان بعــد اســتخراج البطاقــة الجامعي خدمــة مقب
الطالبــة التواصــل مــع عمــادة القبــول والتســجيل إلنهــاء إجــراءات االنســحاب .

س:•هل•بإمكاني•الذهاب•للجامعة•للتقديم؟
ج: ال يمكنــك ذلــك، فالتقديــم إلكترونيــاً، ولــن يتــم اســتقبال طلبــات التقديــم 

بحضــورك لمقــر الجامعــة.

س:•ما•هي•شروط•ومعايير•القبول•في•الجامعة؟
ج:  شروط ومعايير القبول موجودة في هذا الدليل.
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س:•كيف•أحصل•على•رقمي•الجامعي؟
ج:  بعــد قبولــك فــي الجامعــة ســتصلك رســالة بالرقــم الجامعــي علــى جوالك، 

لــذا احرصــي علــى كتابــة رقــم جــوال صحيــح وفعــال فــي البوابة.

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( ادخال المتقدمة 
بيانــات غيــر صحيحــة فــي طلــب القبــول اإللكترونــي، ) 4( وجــود ســجل ســابق 

للطالبــة فــي الجامعــة .

ــم•مــرة• ــي•التقدي ــاح•ل س:•تخرجــت•مــن•الجامعــة•بدرجــة•الدبلــوم•هــل•يت
ــوس؟ ــة•البكالوري ــى•درج ــرى•للحصــول•عل أخ

ج: حالياً ال يوجد نظام تجسير في جامعة األميرة نورة بنت عبد الرحمن.

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 األحــوال الخاصــة بوالدتهــا.

س:•ماذا•يحصل•لو•انقطعت•عن•الدراسة•في•فصل•القبول؟•
ج: يطــوى قيــد الطالبــة إذا انقطعــت عــن الدراســة فــي جميــع المقــررات فــي 

فصــل القبــول، وال يتــاح لهــا إعــادة القيــد بعدهــا للجامعــة. 

س:•هل•يحق•للطالبة•التأجيل•أو•االعتذار•في•فصل•القبول؟•
ج: ال يحق للطالبة التأجيل واالعتذار في فصل القبول.
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س:•مــاذا•يتضمــن•نمــوذج•التعهــد••للمقبــوالت•فــي•الســنة•التأسيســية•
للكليــات•الصحيــة؟

ومناســبتها   ، والنفســية  الصحيــة  الطالبــة  بســامة  اإلقــرار  يتضمــن  ج: 
للتخصــص ، وفــي حــال ثبــت خــاف ذلــك بالفحــص الطبــي فــإن للجامعــة الحق 

فــي تحويــل قبولهــا للتخصصــات األخــرى داخــل الجامعــة 
) نموذج التعهد (

أتعهد أنا الطالبة ............................... 
ــورة  ــرة ن ــة األمي ــة بجامع ــات الصحي ــة فــي الســنة التأسيســية للكلي المقبول

ــن. ــت عبدالرحم بن
بســامة حالتــي الصحيــة والنفســية، وإذا ثبــت خــاف ذلــك بالفحــص الطبــي 

فإنــه يحــق للجامعــة تحويــل قبولــي للتخصصــات األخــرى داخــل الجامعــة.

س:•ماذا•يتضمن••نموذج•التعهد•لطالبات••قسم•علوم•الرياضة•البدنية؟
ج: يتضمــن اإلقــرار بســامة الطالبــة الصحيــة والبدنية، وأن يكون مؤشــر كتلة 
ــوزن كجــم /  ــة الجســم = ال ــة )24.9-18.5( )كتل الجســم فــي الحــدود الطبيعي
مربــع الطــول بالمتــر(، ومناســبتها للتخصــص، وفــي حــال ثبــت خــاف إقرارهــا  
بالفحــص الطبــي فــإن للجامعــة الحــق فــي تحويــل قبولهــا للتخصصــات األخــرى 

داخــل الجامعــة :
) نموذج التعهد (

أتعهد أنا الطالبة ...............................
المقبولــة فــي كليــة التربيــة تخصــص علــوم الرياضــة البدنيــة بجامعــة األميــرة 

نــورة بنــت عبدالرحمــن.
بســامة حالتــي الصحيــة والبدنيــة، وأن يكــون مؤشــر كتلــة الجســم فــي 
ــع الطــول  الحــدود الطبيعيــة )24.9-18.5( )كتلــة الجســم = الــوزن كجــم / مرب
بالمتــر(، وإذا ثبــت خــاف ذلــك  بالفحــص الطبــي فإنــه يحــق للجامعــة تحويــل 

ــي للتخصصــات األخــرى داخــل الجامعــة. قبول
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أواًل : عن اختبار تحديد مستوى اللغة اإلنجليزية: 

س:•ما•هو•اختبار•تحديد•مستوى•اللغة•اإلنجليزية؟•
اللغــة اإلنجليزيــة  الطالبــة فــي  يحــدد مســتوى  إلكترونــي  اختبــار  ج: هــو 
ــات الطالبــة بحيــث يتــم  بقياســه لعــدد مــن المهــارات، وهــو متكيــف مــع إجاب
اختيــار وتقديــم األســئلة بنــاء علــى إجابتهــا ممــا يعكــس مســتواها فــي اللغــة 
، لــذا علــى الطالبــة الدقــة عنــد اختيــار اإلجابــات ، و ســيتم عقــده فــي الفتــرة 
مــن 26-	2/ ذو الحجــة /1441 الموافــق 16-	1/ أغســطس/	2	2م، ولــكل طالبــة 
ــادة  ــة وعم ــع الجامع ــن موق ــي كل م ــه ف ــان عن ــيتم اإلع ــدد س ــد مح موع

ــر.   القبــول والتســجيل فــي تويت

س:•ماذا•يلزم•علي•تجهيزه••قبل•وأثناء•وقت•اختبار•تحديد•المستوى؟
ج: يلزم على الطالبة أن تستعد لاختبار بتجهيز اآلتي :

الحرص على بدء االختبار في بيئة هادئة ومناسبة.	 
 	 Google Chrome جهــاز محمــول وســماعة ، والدخــول مــن متصفــح

ــة. ــت عالي ــرعة  اإلنترن ــون س ــى أن تك عل
يمنــع منعــاً باتــا طلــب المســاعدة أثنــاء أداء االختبــار، حيــث أن هــذا االختبــار 	 

ســيضعك فــي المســتوى المناســب لدراســة اللغــة االنجليزيــة.
ــك 	  ــث ســيكون لدي ــح، حي ــال الرقــم الســري بشــكل صحي التأكــد مــن ادخ

ثــاث محــاوالت إلدخــال الرقــم الســري، وفــي حــال حــدوث خطــأ فــي 
اإلدخــال لــن تتمكنــي مــن الدخــول لاختبــار.

س:•هل•يمكن•تأدية•االختبار•عن•طريق••الجوال؟
التعليمــات  اتبــاع  االختبــار وعليــك  لتأديــة  الجــوال  اســتخدام  ج: ال يمكنــك 

للســؤال. الســابقة 
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س:•كم•هي•مدة•اختبار•تحديد•مستوى•اللغة•اإلنجليزية؟•
ج: مدتــه 	6 دقيقــة و مكــون مــن 	4 ســؤااًل ، مقســمة علــى جزئيــن : الجــزء 
األول عــن اســتخدامات اللغــة ويحتــوي 	3 ســؤااًل والجــزء الثانــي ) االســتماع (  

ومكــون مــن 	1 ســؤااًل .

س:•ماذا•أفعل•إذا•حدثت•مشكلة•في•الجهاز•أثناء•تأدية•االختبار؟•
ج: عنــد حــدوث مشــكلة فــي الجهــاز أو عطــل بالشــبكة ســيتوقف المؤقــت 

تلقائيــاً، ويعــود عنــد تســجيل الدخــول لاختبــار مــرة أخــرى.

س:•ماذا•أفعل•عند•استمرار•المشكلة•وقت•االختبار؟
ج: عنــد اســتمرار المشــكلة وقــت االختبــار ، ال تتــرددي بالتواصــل معنــا علــى 

البريــد اإللكترونــي :
Eli@pnu.edu.sa 

وإتباع الخطوات اآلتية:

تصوير المشكلة

وصـف الـمشكلـة كتابًيا 
بشكل تفصيلي وواضح

كـتــابــة الـبـيــانـــات الـتــالــيـــة:
الـســجــل الـمــدنـــي، االســم
البريد اإللكتروني، رقم الجوال
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أو التواصل على األرقام التالية :

0118222051/0118221717/0118221654
0118221658/ 0118221650/0118221656
0118222084/0118221701/0118221856

0118221871/0118221891/0118221655/0118221643

ــار• ــدد•الختب ــوم•المح ــن•الي ــي•ع ــد•تغيب ــار•عن ــادة•االختب ــم•إع ــل•يت س:•ه
تحديــد•مســتوى•اللغــة•اإلنجليزيــة؟•

ج: ال  يوجــد إعــادة لاختبــار ، وعنــد تغيــب الطالبــة عــن اليــوم المحــدد  ســيتم 
تســكينها فــي المســتوى األول تلقائيــاً .

س:•هل•يوجد•رسوب•في•اختبار•تحديد•مستوى•اللغة•اإلنجليزية؟•
ج: ال يوجــد رســوب فــي االختبــار، فهــو اختبــار لتحديــد المســتوى فقــط يقيــس 

مســتوى الطالبــة فــي اللغــة اإلنجليزيــة لتســكن في المســتوى المناســب.

س:•أنــا•طالبــة•تــم•قبولــي•في•مســار•الكليــات•الصحيــة•،•فهل•يتــم•إعفائي•
ــى• ــي•عل ــال•حصول ــة•فــي•ح ــد•مســتوى•اللغــة•اإلنجليزي ــار•تحدي مــن•اختب
شــهادة•IELTS••األكاديمــي•أو•مــا•يعادلــه•بالدرجــة••الكليــة•المطلوبــة؟•

ج: ال ، ال يتــم إعفــاء الطالبــة المقبولــة فــي مســار الكليــات الصحيــة مــن 
اختبــار تحديــد مســتوى اللغــة اإلنجليزيــة إال إذا حصلــت علــى 5.5  فــي جميــع 
مكونــات اختبــار اآليلتــس أو مــا يعادله: )االســتماع، القــراءة، الكتابــة والمحادثة(. 
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للتواصل:
عـمــــادة الــقــبـــول والــتـســجــيـــل
في جامعة األميرة نورة بنت عبدالرحمن

0118243541
0118243535

0118243448   -
0118243539   -

Dar-ad@pnu.edu.sa

admission_pnu


