
 

 

 

 

 

 أسئلة شائعة : 

 ؟هل يمكن للطالبة املقبولة في جامعة األميرة نورة بنت عبدالرحمن التقدم بطلب تعديل قبول لتخصص آخر س:

يتم وس .، بعد إصدار الرقم الجامعياملوحد للطالبات هذا العامللطالبة املقبولة من بوابة القبول اإللكتروني فقط  يمكن ذلكج: نعم، 

 القبول ومعاييره وشروطه.  مؤشرات ، حسببين املتقدمات بشكل تنافس ي دالنظر في الطلبات وفق ما يتوفر من مقاع
 

 ؟هل يمكن للطالبة املقبولة من بوابة القبول اإللحاقي لبرامج الدبلوم التقدم بطلب تعديل قبول  س:

الواردة في ثانيا  للحاالتال يمكن للطالبة املقبولة عبر بوابة القبول اإللحاقي لبرامج الدبلوم التقدم بطلب تعديل القبول كما ال يمكن .ج: ال 

 
ً
قدم بطلب الت املذكورة في الرابط أدناه  في اإلرشادات خاصة بالتقديم على برامج الدبلوم في جامعة األميرة نورة بنت عبدالرحمن أو ثالثا

 . تعديل قبول 

https://www.pnu.edu.sa/ar/Deanship/Registration/Pages/Diplomaadmission.aspx 
 

 

 

 

 ؟ضمن الرغبات عند التقدم بطلب تعديل قبول  كافة التخصصات ملاذا ال تظهر لي س:

 القبول للكليات االعتبار بمعيارذ بعين تناسب مع النسبة املركبة للطالبة ونوع ثانويتها مع األخيظهر إال التخصصات التي تج: ال 

 

 رغب فيه لتعديل قبولي ، هل يوجد لي فرص أخرى للتغيير ؟ س: إذا لم يظهر لي التخصص الذي أ

 بمشيئة هللا تعالى ، وملعرفة املواعيد ج: 
ً
نأمل والضوابط والشروط الخاصة بها، توجد خدمة التحويل بين التخصصات سيتم فتحها الحقا

  التقويم الجامعي و البريد الجامعي. متابعة

 

 حسب تاريخ التقديم؟ تقديم طلب تعديل القبول : هل يوجد أولوية لس

، فتح البوابةبناء على تاريخ التقديم وبالتالي التقديم أول أو آخر يوم ال يؤثر طاملا أنه في الفترة املحددة لج: ليس هناك أولوية في القبول 

 .وسيتم الفرز بعد انتهاء فترة التقديم وإغالق البوابة

 

 

 ؟صدار البطاقة الجامعيةإكيف يمكن أن أعرف موعد  س:

   .  ADMISSION-PNU  على موقع عمادة القبول والتسجيل في تويتر وقت الحق لكل طالبة موعد محدد سيتم اإلعالن عنه في ج:
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 م بطلب قبول التقد هايحق لهل فمن جامعة األميرة نورة بنت عبدالرحمن بعد بدء الدراسة طلب االنسحاب ب الطالبة ذا تقدمتس: إ

 ؟مرة أخرى  للجامعة

 في جامعة األميرة نورة بنت عبدالرحمن بعد انسحابها بعد بدء الدراسة. يحق للطالبة طلب القبول مرة أخرى  الج: 

 

 

 ؟هو اختبار تحديد املستوى  ما س:

وملزيد من املعلومات عن االختبار وعن مدته،  هو اختبار إلكتروني يحدد مستوى الطالبة في اللغة اإلنجليزية بقياسه لعدد من املهاراتج: 

 نأمل االطالع على األسئلة الشائعة في دليل القبول 

https://www.pnu.edu.sa/ar/Deanship/Registration/Pages/AdmissionGuide.aspx 

 

 س: ما هي الحاالت التي يتم إلغاء قبول الطالبة فيها؟

دخال إ( 3،  ) مخالفة شروط القبول املعلنة  ( 2، )عدم إكمال اجراءات القبول في الفترة الزمنية املعلنة (1: ) لغاء قبول الطالبة عندإيتم ج: 

 للطالبة في الجامعة . وجود سجل سابق( 4، ) املتقدمة بيانات غير صحيحة في طلب القبول اإللكتروني

 

افقتها عليه بعد  القبول تعديل طلب هل يمكن للطالبة العدول عن  س:  ؟مو

 ج: ال، ال يمكن ذلك. 
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