
  

 

   ماعيةتقديم طلب قبول للطالبات ذوات الحاالت االجتنموذج 

 

: البيانات األولية: 
ً
 أوال

 رقم الهوية الوطنية:  
  

: 
ً
 في الهوية الوطنية(مكتوب  كما هو يكتب االسم ) اسم الطالبة باللغة العربية رباعيا

  * :بريد إلكتروني للتواصل

  رقم جوال للطوارئ:  :للتواصل رقم الجوال للطالبة
 *سيتم مراسلة الطالبة على البريد اإللكتروني املسجل في الطلب 

: البيانات التحصيلية: 
ً
 ثانيا

  اسم املدرسة الثانوية: 

  : اسم املدينة   املنطقة التعليمية :   

  نوع الثانوية:  : سنة التخرج
   :القدراتدرجة    :املعدل التراكمي للثانوية

     :درجة التحصيلي
 

: أسباب تقديم طلب القبول بجامعة األميرة نورة بنت عبدالرحمن
ً
   نعم  √الصحيحة على هذا النحو:  املختارة و اإلجابة عند    √وضع عالمة   )نأمل  :ثالثا

) 

 انتقال عمل ولي األمر.   السبب هو: 

الثانوية العامة، صورة  من  صورة    النموذج مع: إذا كانت اإلجابة نعم، نأمل إرفاق هذا   طاقة  من بطاقة الهوية وصورة  بمن  شهادة 

         . في مدينة الرياض مر وإثبات عمل ولي األ  العائلة

      نعم                                    ال 

 انتقال العائلة ووالدي متقاعد.           ظروف السبب هو: 

 طاقة العائلةطاقة الهوية وصورة بصورة من شهادة الثانوية العامة، صورة من ب  إذا كانت اإلجابة نعم، نأمل إرفاق هذا النموذج مع: 

           .ثبات تقاعد ولي األمر إوخطاب  سكنوإثبات 

                                 نعم         ال 

 الزواج.  ظروف السبب هو: ل

 طاقة العائلةطاقة الهوية وصورة بصورة من شهادة الثانوية العامة، صورة من ب  إذا كانت اإلجابة نعم، نأمل إرفاق هذا النموذج مع: 

                         . عمل الزوج في مدينة الرياض وإثبات 

                                 نعم         ال 

 إذا كان تقديم الطلب ألسباب أخرى غير الواردة أعاله، نأمل كتابتها: .......................... 

 ويدعم طلبها.و  العائلةطاقة طاقة الهوية وصورة من بصورة من شهادة الثانوية العامة، صورة من ب نأمل إرفاق هذا النموذج مع: 
ً
 ما تراه الطالبة مناسبا

 
ً
 ترتيب الرغبات:  : رابعا

  التخصص :   الكلية:  الرغبة األولى: 

  التخصص :   الكلية:  الرغبة الثانية: 

 

 نأمل قراءة التعليمات أدناه بعناية قبل تعبئة الطلب وإرساله: 

 ساعة.    24، سيتم إرسال رسالة باستالم الطلب خالل  dar-adm @pnu.edu.saيرسل الطلب على البريد اإللكتروني:   .1

 (. يذكر السبب: )للرياض بسببيكون موضوع االيميل: اسم الطالبة رباعيا / رقم الهوية الوطنية / نقل  .2

 يجب إرسال ايميل واحد مكتمل البيانات والمرفقات.   .3

 إن تقيدك بالتعليمات الواردة أعاله، تساعدنا في خدمتكم بشكل أفضل.   .4

 . والمعتمدة المقاعد المتاحة و  همؤشراتالقبول وشروطه و معاييرتقديم الطلب ال يعني قبوله، وسيتم النظر في الطلبات وفق   .5


