
 
 

 
 
 

 

 

 األسئلة الشائعة 

 س: كيف يتم التقديم على البرنامج؟

 .الطالبة للجامعة يتم التقديم على البرنامج بشكل إلكتروني وال يلزم حضور 

 :هل تكون األولوية  في القبول ملن سبقت في التسجيل؟ س

 للجدول الزمني. التوجد ج:
ً
 أولوية للتقديم طاملا كان في الفترة املحددة ووفقا

 ؟ جديد حساب إنشاء يمكن كيف س:

إنشاء حساب مستخدم بإدخال رقم الهوية   يتمج: للتقديم على بوابة استقطاب الطالبات املوهوبات 

 الوطنية / هوية مقيم والبريد اإللكتروني من خالل رابط بوابة القبول: 

https://banssb.pnu.edu.sa/PROD_ar/bwykolad.P_DispLoginNon#content 

 

 س: من هي الفئة املستهدفة للتقديم على بوابة استقطاب املوهوبات؟

ودبلوم إدارة الضيافة ودبلوم إدارة السياحة  يم األزياء والنسيج ،لبكالوريوس الفنون البصرية وتصم

 أما دبلوم فن الطهي ه ،1443طالبات الثالث ثانوي املتوقع تخرجهن بنهاية عام يتاح فقط ل : والسفر

 يتاح التقديم للخريجة التي  فإنه ه 1443طالبات الثالث ثانوي املتوقع تخرجهن بنهاية عام فباإلضافة إلى 

   .هـ 1439أي حتى عام  يمِض على تخرجها أكثر من خمس سنوات لم

 

 س: هل يتاح للطالبة املقبولة من بوابة االستقطاب التحويل لتخصصات أخرى؟

داخل الكلية التي  سواءً  ج: ال يتاح للطالبة املقبولة من بوابة االستقطاب التحويل إلى أي تخصص آخر

 قبلت بها أو خارجها .

 

 هل أستطيع طلب إعادة االختبار أو املقابلة الشخصية في حال تغيبي عن املوعد املحدد ؟ س:

 تغيبها حال وفي الشخصية، واملقابالت االختبارات إلجراء الزمني باملوعد التقيد املرشحة للطالبة يشترط ج:

 .للقبول  الترشح في حقها يسقط
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 والسفر؟ السياحة إدارة لدبلوم للمتقدمات الكتابي االختبار  يتضمن ماذا س:

 وأنواع  والسياحية األثرية باملعالم الطالبة إملام مدى يقيس  اإلنجليزية باللغة يعقد موضوعي اختبار هو : ج

 . السعودية العربية باململكة التراث

 

 الطهي؟ فن مجال في التدريبية للدورات ملف رفع الطهي فن دبلوم على للتقديم يشترط هل س:

. الطلب قبول  سيعتبر وإال منها صورة وإرفاق التدريبية الدورات كتابة يشترط نعم ج:
ً
 ملغيا

 

 يثبت ما تقديم والسفر  السياحة وإدارة الضيافة إدارة دبلوم لبرنامج املتقدمة الطالبة على يلزم هل س:

 ؟الطهي مجال في تدريبية دورات على حصولها

 أو الضيافة إدارة دبلوم لبرنامجي املتقدمة أما الطهي، فن دبلوم لبرنامج للمتقدمات إجباري  املتطلب فهذا ال  ج:

 الشهادة من صورة وإرفاق  iBT TOEFL    أو   Academic IELTS اختبار بيانات تعبئة فعليها والسفر السياحة إدارة

  عدي ألنه
ً
.إ متطلبا

ً
 جباريا

 

   IELTS  اختبار  على حصولها يثبت ما تقديم الطهي فن دبلوم لبرنامج املتقدمة الطالبة على يلزم هل س:

Academic  أو    iBT TOEFL    ؟ 

 املتقدمة أما والسفر، السياحة إدارة أو الضيافة إدارة دبلوم لبرنامجي للمتقدمات إجباري  املتطلب فهذا ال  ج:

 عدت ألنها ، منها صورة وإرفاق الطهي فن مجال في التدريبية الدورات بيانات تعبئة فعليها الطهي فن دبلوم لبرنامج

 
ً
.إ متطلبا

ً
 جباريا

 

 والنسيج؟ األزياء وتصميم البصرية الفنون  لبرنامج للمتقدمات املطلوب االختبار  هو  ما س:

 والفنون. التصاميم بكلية الفنية القدرات اختبار اجتياز البرنامجين هذين على للمتقدمات ج:

 

 ؟ البرامج هذه على القبول  إلغاء فيها يتم التي الحاالت ماهي س:

 ج:

 .تخصص لكل املعلنة القبول  شروط تحقق عدم •

 لكتروني.اإل القبول  طلب في صحيحة غير أو مكتملة غير بيانات املتقدمة إدخال •

 في واملعلنة املحددة الفترة خالل الشخصية املقابلة أو االختبارات حضور  عن املرشحة الطالبة تغيب •

 . الزمني الجدول 

 على ضغطال ثم ومن املطلوبة، البيانات جميع تعبئة املتقدمة على يلزم إذ التقديم طلب إكمال عدم •

 أيقونة على الضغط ثم ومن عليه، التقديم املطلوب التخصص الختيار التالية( )الصفحة أيقونة

. الطلب سيعتبر وإال الطلب رسالإل  ( )ارسال
ً
 ملغيا

   . للتأكيد املحددة الفترة خالل القبول  تأكيد عدم •



 
 

 
 
 

 

 

 

 

 املوحد؟ القبول  بوابة على التقديم من يمنع االستقطاب بوابة على التقديم هل س:

  املوحد. القبول  بوابة على التقديم للطالبة ويحق يمنع ال  ج:

 فعل في حال وجود أي استفسار عن التقديم لبرامج بوابة استقطاب املوهوبات؟أس: ماذا 

  ج: ال تترددي بالتواصل معنا على البريد اإللكتروني:

   adm@pnu.edu.sa-dar 

mailto:dar-adm@pnu.edu.sa

