
 

 

 

 

 

 أسئلة شائعة عن القبول اإللحاقي لبرامج الدبلوم بجامعة األميرة نورة بنت عبدالرحمن 

 

  يدوي في جامعة األميرة نورة بنت عبدالرحمن؟ (قبول ) تقديمهل يوجد س 

 عن طريق بوابة القبول املوحد أو من خالل بوابة القبول اإللحاقيإما  فجميع إجراءات القبول إلكترونية،ال يوجد تقديم )قبول( يدوي ، ج: 

 لبرامج الدبلوم

 

 في مبنى عمادة القبول و التسجيل ؟  س: هل توجد أجهزة حاسب آلي لتقديم القبول  في قاعة املؤتمرات أو 

 في مبنى عمادة القبول والتسجيل، ويمكن التقديم من خالل الرابط :  في قاعة املؤتمرات أوخاصة بذلك يكون هناك أجهزة حاسب آلي ال لن   

https://dar.pnu.edu.sa/darp 
 

 

 س: هل يوجد أولوية للقبول حسب تاريخ التقديم؟

، فتح البوابةفي القبول بناء على تاريخ التقديم وبالتالي التقديم أول أو آخر يوم ال يؤثر طاملا أنه في الفترة املحددة ل ج: ليس هناك أولوية

 .وسيتم الفرز بعد انتهاء فترة التقديم وإغالق البوابة

 

 

 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: 

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

 

قبول قدم بطلب أت، فكيف لي أن الثانوية من خارج الرياضبعد حصولي على  لدي حالة اجتماعية استدعت انتقالي ملدينة الرياض س:

 ؟ في جامعة األميرة نورة بنت عبدالرحمن

 املوجودة أعاله)نأمل مراجعة فقرة  ج: 
ً
(.ثانيا

 ؟ة األميرة نورة بنت عبدالرحمنقبول في جامعقدم بطلب أت، فكيف لي أن عاقةاإل س: أنا طالبة من ذوات 

 املوجودة أعاله)نأمل مراجعة فقرة ج: 
ً
 (.ثالثا

 

س: هل تحتاج املتقدمة في حال كانت من أسر شهداء الواجب، أو من املستفيدات من الضمان االجتماعي، أو من أسر املشاركين في 

  ؟إحضار األوراق التي تثبت ذلكالحد الجنوبي الذهاب لعمادة القبول والتسجيل للتقدم بطلب قبول مع 

أن التقديم في جامعة األميرة نورة وعلى الطالبة التقدم عبر بوابة القبول اإللحاقي لبرامج الدبلوم، كما تجدر اإلشارة إلى ، ج: ال حاجة لذلك

 إما 
ً
مللء املقاعد في حالة لبرامج الدبلوم  عن طريق بوابة القبول املوحد أو من خالل بوابة القبول اإللحاقيبنت عبدالرحمن إلكترونيا

 بين املتقدمات وفق معايير وشروط القبول واملقاعد املتاحة واملعتمدة في هذه  ،انسحاب بعض الطالبات املقبوالت
ً
وستتم املفاضلة تنافسيا

 البرامج.
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 س: أنا طالبة تقدمت لبوابة القبول اإللحاقي لبرامج الدبلوم ولم تصلني رسالة باستالم طلبي؟ 

من خالل أيقونة الدخول على تقديم ومعرفة النتائج وأنه قيد الدراسة التحقق من استالم طلبهن يمكن للطالبات املتقدمات على البوابة ج:  

 سابق ملعرفة حالة الطلب. 

 

  للطالبة املقيدةهل يحق  س:
 
 ؟ق بجامعة األميرة نورة بنت عبدالرحمنفي إحدى الجامعات التقدم بطلب االلتحا حاليا

، وال يحق لها ذلك إال بعد انسحابها من جامعتها، وتتحمل إن أنظمة الجامعات تمنع قبول أي طالبة سبق قبولها وانتظامها بالجامعةج: 

  .ة ذلكالطالبة مسؤولي

 

 قبول للفصل الدراس ي الثاني؟هل يوجد  س:

 .القبول سنوي في جامعة األميرة نورة بنت عبدالرحمن ،ال يوجد

 

 س: هل األولوية في القبول للحاصلين على شهادة الثانوية لهذا العام؟

 يكون وتحقيق شروط القبول )الثانوية + القدرات + التحصيلي(، : ركبةاملة ج: األولوية في القبول حسب النسب
ّ
قد مض ى على حصول وأال

 الطالبة على الثانوية أكثر من خمس سنوات.

 

 بنت عبدالرحمن؟ رحلة البكالوريوس في جامعة األميرة نورةملكمال الدراسة إهل يمكن لخريجات الدبلوم  س:

  .جامعة األميرة نورة بنت عبدالرحمن فيتجسير يوجد نظام  الذلك، ف يمكن ال

 

 انتهى ،،،

 

 


