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جامعة األميرة نورة منارة المرأة للمعرفة والقيم

مقدمة الطبعة الثانية

     صدرت الطبعة األولى من سلسلة لو سمحِت عام 2016 ولقيت إقباالً كبيرا 
من داخل الجامعة وخارجها ألسباب منها: أنها أجابت على الكثير من التساؤالت 
باإلضافة لسهولة  التعليمية  الهيئة  واإلدارية وعضو  الطالبة  تحتاجها  التي قد 

المحتوى واالحترافية بالعرض واإلخراج.
السلسلة، وتوافر معلومات جديدة، واجتماع  المطبوعة من  النسخ  لنفاد   

ً
ونظرا

يديكم،  بين  التي  الثانية  الطبعة  إعــداد  األمر  اقتضى  لذا  مختلفة،  مالحظات 
أخذنا فيها  الالئحة. كما  تعديل في  أو  إجراءات  ما استجد من  راعينا فيها  وقد 

بالمالحظات والتصحيحات الالزمة.
وتحتوي هذه الطبعة عدد من الكتيبات الجديدة التي رأينا حاجة الطالبة لها، مثل 

تخصصت وخطتي ومرشدتي وإذا أردت أن..؟
اإللكترونية  بنسختها  متوفرة  السلسلة ستكون  هذه  أن  إلى  اإلشارة  وتجدر 
على موقع الجامعة لالستفادة منها لعدد أكبر من مرتادي موقع الجامعة في 

كل وقت وكل مكان.
     ونتقدم بالشكر واالمتنان إلى كل من ساهم في بناء هذه السلسلة حتى 
دراج  يحي  بنت  تغريد  الطالبة  من:  كالً  بالشكر  ونخص  الصورة،  بهذه  لك  وصلت 

والطالبة شذى بنت طارق العلي لمشاركتهما الفعالة في التصميم واإلخراج.
     وريم بنت محمد البريكان لمتابعتها الطباعة، ونهالء بنت فهد الدوسري وحصة 
بنت محمد العثمان وأمل بنت سليمان الجريفاني لمراجعتهن الكتيبات بعد الطباعة.
والشكر موصول إلى فريق العمل في إدارة الطباعة والنشر في جامعة األميرة 

نورة لتعاونهم وحرصهم على جودة العمل.

تم االنتهاء من هذا الكتيب في شهر ذي القعدة 1٤3٩هـ
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     تعد عمادة القبول والتسجيل همزة وصل بين الجامعة والطالبة والمجتمع، 
فمن أروقتها تنطلق الطالبة إلى رحاب الجامعة، ومن أروقتها تنطلق الخريجة إلى 
رحاب المجتمع، وبين االنطالقتين تحمل العمادة على عاتقها مهمة تزويد الطالبة 
بالمعلومات الكافية عن العمليات األكاديمية واإلجراءات التنظيمية، كما تسعى 
وإنجاز  العمل  آلية  تحسين  في  تساهم  التي  التقنية  التطورات  مواكبة  إلى 
المهام. ومن هذا المنطلق تقدم عمادة القبول والتسجيل في جامعة األميرة 
بنت عبدالرحمن هذه السلسلة التوضيحية التي تبين اإلجراءات األكاديمية  نورة 

التي قد تحتاج إليها الطالبة في مشوارها التعليمي.  
ومنسوبيها،  الجامعة  لطالبات  موجهة  من سلسلة  جزء  هو  الكتيب  هذا       
تحتاج  التي قد  األكاديمية  اإلجراءات  يوضح   

ً
دليالً مرشدا السلسلة  عد هذه 

ٌ
وت

إليها الطالبة في مسيرتها الجامعية، حيث يوفر المعلومة الكافية لبناء خبراتها 
بنفسها.   

نرجو الله تعالى أن تحقق هذه السلسة تطلعاتنا وأن تكون كافية ومستوفية 
لجميع االستفسارات. 

حتى  السلسلة  بناء هذه  في  من ساهم  كل  إلى  واالمتنان  بالشكر  ونتقدم 
دراج  يحي  بنت  تغريد  الطالبة  من:  كالً  بالشكر  ونخص  الصورة،  بهذه  لك  وصلت 
والطالبة شذى بنت طارق العلي لمشاركتهما الفعالة في التصميم واإلخراج، و أ. 
ريم بنت محمد البريكان لمتابعتها الطباعة، كما نقدم أسمى آيات الشكر لفريق 
لتعاونهم وحرصهم  نورة  األميرة  جامعة  والنشر في  الطباعة  إدارة  العمل في 

على جودة العمل. 

مقدم الطبعة االولى
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    يعد كتيب إذا أردت أن... ملخص ألهم اإلجراءات التي تحتاج لها الطالبة خالل 
تريده  ما  على  لتحصل  منها  بالمطلوب  طلبها  تبدأ  والتي  الجامعية،  دراستها 

وعادة ما تبدأ الطلب بالعبارة: لو سمحٍت إذا أردت أن...
الطالبات، وذلك  األكثر طلبا من  االستفسارات  إجراءات  لخصنا  الكتيب  وفي هذا 
بناء على استطالع رأي موظفات عمادة القبول والتسجيل في جامعة األميرة 
نورة بنت عبدالرحمن، لخبرتهن في الرد على االستفسارات وتوجيه الطالبات بكل 

احترافية ومهنية بالعمل.
وفيه تم تصنيف االستفسارات حسب الموضوع، ليسهل على الطالبة الوصول 

إلى ما تحتاجه بأسرع وقت وأقل جهد. وهي كالتالي

ويعد هذا الكتيب من اإلصدارات الجديدة في الطبعة الثانية من سلسلة لو سمحت، 
والمعلومات المذكورة كما يجب على الطالبة اتباعها في النظام األكاديمي ولم 

نتطرق لتطبيق جامعة األميرة نورة الخاص بالطالبة.
نرجو الله العلي القدير أن يكون عمال مثمرا وينفع به منسوبات جامعة األميرة 

نورة بنت عبدالرحمن

تمهيد

1. النظام األكاديمي وتسجيل المقررات
2. المكافآت

3. االختبارات والمحاضرات
4. الوثائق والسجالت

5. الفصل واالنسحاب من الجامعة
6. التحويل والزيارة

7. االعتذار والتأجيل
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النظام األكاديمي وتسجيل المقررات

أعرف جدولي

• الطالبة مسؤولة مسؤولية كاملة عن التسجيل والحذف واإلضافة 
• يحق للطالبة إضافة مقررات من مستويين أعلى كحد أقصى.

• على الطالبة التأكد من استيفاء المتطلبات السابقة والمتزامنة للمقررات 
المسجلة.

• على الطالبة مراعاة عدم تجاوز الحد األعلى )22 ساعة( والحد األدنى للعبء 
الدراسي ) 15 ساعة( المسموح به للتسجيل.

أي  إضافة  لها  ويحق  أوال  التعثر  مقررات  تسجيل  المتعثرة  الطالبة  على   •
مقررات أخرى إلكمال الحد األدنى.

• يجب أن يتم اختيار المقرر الحر من خارج خطة الطالبة الدراسية.

مالحظات اإلجراء

1. الدخول على النظام األكاديمي )من موقع الجامعة(

2. الطالب

3. التسجيل

4. جدول الطالب الدراسي أو جدول الطالب المختصر

المزيد من المعلومات في كتيب

PNU جدولي في#

٤
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أحذف مقرر من جدولي

أضيف مقرر إلى جدولي

مالحظات

مالحظات

اإلجراء

اإلجراء

1. الدخول على النظام األكاديمي )من موقع الجامعة(

2. الطالب

3. التسجيل

4. الحذف واإلضافة

5. اختيار الفصل الدراسي المطلوب
ً
6. تظهر المقررات المسجلة آليا

7. في حال المطلوب حذف مقرر: عند خانة اإلجراء ننقر على 

 DROP السهم فيظهر نختار

8. تنفيذ التغيرات )اسفل الشاشة يمين(

1. الدخول على النظام األكاديمي )من موقع الجامعة(

2. الطالب

3. التسجيل

4. الحذف واإلضافة

5. اختيار الفصل الدراسي المطلوب
ً
6. تظهر المقررات المسجلة آليا

7. إدخال الرقم المرجعي في خانة األرقام المرجعية أسفل 

الشاشة 

8. تنفيذ التغيرات

9. عندما ال تعلم الطالبة الرقم المرجعي للمقرر تقــوم 

بعملية البحث من خالل أيقونة البحث عن الفصول

10. تحديد المقرر المراد البحث عنه إلضافته

11. النقر على أيقونة البحث حسب المقرر

12. اختيار المقرر والشعبة حسب ما يظهر على الشاشة

13. اختيار تسجيل أو إضافة إلى ورقة العمل

يجب أن تتم العملية خالل الفترة 

المحددة للحذف واإلضافة في 

التقويم الجامعي

يجب أن تتم العملية خالل الفترة 

المحددة للحذف واإلضافة في 

التقويم الجامعي
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أعرف مواعيد االختبارات النهائية

مالحظات اإلجراء

1. الدخول على النظام األكاديمي )من موقع الجامعة(

2. الطالب

3. التسجيل

4. جدول الطالب الدراسي، فتظهر تفاصيل معلومات كل 

مقرر مسجل

5. ويمكن )في الخطوة 4(، الدخول على الجدول األسبوعي 

فتظهر بيانات المقررات المسجلة، ثم

6. الضغط على األسبوع التالي باستمرار حتى يظهر جدول 

االختبارات النهائية لكافة المقررات

المزيد من المعلومات في كتيب

PNU جدولي في#

أطلع على سجلي األكاديمي )سجل الدرجات(

أسجل مقررين مع تعارض في االختبار النهائي

مالحظات

مالحظات

اإلجراء

اإلجراء

1. الدخول على النظام األكاديمي )من موقع الجامعة(

2. الطالب

3. سجالت الطالب

4. السجل األكاديمي

5. تنفيذ

مراجعة مكتب شؤون الطالبات في كليتها لتسجيل مقررات 

التعارض بتعبئة النموذج الخاص بذلك 

مزيد من المعلومات في كتيب

PNU معدلي في#

تتحمل الطالبة مسؤولية 

تسجيل أكثر من مقرر لها نفس 

وقت االختبار
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أغير الرقم السري لبريدي الجامعي

مالحظات اإلجراء

1. الدخول على البريد اإللكتروني )من موقع الجامعة(

2. إدخال الرقم الجامعي

3. ترك خانة الرقم السري فارغة 

4. النقر على هل نسيت الرمز السري

5.  اإلجابة على )الخاص بالحماية( المدخل سابقا

6. ادخال رقم سري جديد

-

أنشط حسابي المغلق

مالحظات اإلجراء

1. الدخول على البريد اإللكتروني البديل والمسجل في النظام 

سابقا

2. ارسال إيميل باالسم والرقم الجامعي ورقم الهوية إلى 

UCC@PNU.EDU.SA الدعم الفني

3. متابعة الرد على اإليميل واتباع التعليمات

إن الدخول على االيميل والحساب 

باستمرار يبقى حسابك نشط 

ويحميه من اإليقاف

٧



جامعة األميرة نورة منارة المرأة للمعرفة والقيم

المكافآت

أحصل على بطاقة الصراف )طالبة مستجدة(

أطبع كشف حساب آلخر العمليات التي تمت على حسابي من آلة الصراف

مالحظات

مالحظات

اإلجراء

اإلجراء

1. متابعة إعالنات موقع الجامعة والتبويب الخاص بعمادة 

القبول والتسجيل 

2. الدخول على اإلعالن واالطالع على تفاصيله 

3. اتباع التعليمات المعلنة

اتباع تعليمات استخدام بطاقة الصراف في آلة الصراف اآللي 

)ATM( لبنك الرياض، ثم:

من القائمة يمكن معرفة الرصيد الحالي للحساب 

1. اختيار العمليات

2. كشف حساب

3. العمليات السابقة

4. آخر )5( عمليات تمت على الحساب حيث أن: 

    دائن )ايداع مبالغ(.

    مدين )سحب مبلغ من آلة الصراف او نقاط البيع(.

5. طباعة االيصال وحفظه 

يظهر جدول بتفاصيل الموعد 

على الطالبة حفظة والحضور في 

الموعد المحدد

التاريخ في الكشف يكون حسب 

التقويم الميالدي.
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أغير رقم الجوال لحسابي في بنك الرياض الستقبال االشعارات بالسحب وااليداع

أستخرج بدل مفقود لبطاقة الصراف

مالحظات

مالحظات

اإلجراء

اإلجراء

1. ادخال البطاقة في آلة الصراف واتباع التعليمات.

2. اختيار تغيير رقم الجوال من القائمة.

3. ادخال الرقم الصحيح للجوال وتأكيده

1. االتصال على خدمة العمالء في بنك الرياض )920002470(

2. طلب إيقاف البطاقة 

3. االنتظار 24 ساعة على اإليقاف

4. طلب اعادة اصدار بطاقة صراف من أحد فروع بنك الرياض 

   A10 أو محطة A4 في الجامعة محطة

مزيد من المعلومات في كتيب

PNU مكافأتي في#

يجب احضار اثبات الهوية )البطاقة 

الجامعية مع أصل الهوية(

أستعيد الرقم السري لبطاقة الصراف:

مالحظات اإلجراء

طلب تفعيل الرقم السري من أحد فروع بنك الرياض في 

 A10 أو محطة A4 الجامعة محطة

يجب احضار اثبات الطالبة )البطاقة 

الجامعية مع أصل الهوية
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أنشط حسابي البنكي الذي توقف بسبب عدم استخدامه لمدة تزيد عن ٣ أشهر

مالحظات اإلجراء

1. ارسال طلب من البريد الجامعي لتنشيط الحساب إلدارة 

Dsa_rewards@pnu.edu.sa المكافآت

2. انتظار رد إدارة المكافآت حول تنشيط الحساب.

يجب على الطالبة إجراء عملية 

سحب مبلغ من المكافأة خالل 3 

أشهر حتى ال يتوقف حسابها 

البنكي 

أستعلم عن العمليات التي تمت على حسابي لفترة محددة

مالحظات اإلجراء

عن طريق إدارة المكافآت

عن طريق تطبيق بنك الرياض في الجوال

1. ارسال طلب كشف حساب )من البريد الجامعي( مع 

تحديد الفترة ونوع المشكلة للبريد اإللكتروني إلدارة 

Dsa_rewards@pnu.edu.sa المكافآت

2. انتظار رد إدارة المكافآت على الطلب )خالل 48 ساعة(

3. التحقق من العمليات التي تمت على الحساب حيث 

أن Financial تعني عملية مالية سواء كشف حساب 

أو سحب نقدي أو نقاط البيع، وكلمة Load تعني ايداع 

مبالغ.

1. تحميل التطبيق )رياض موبايل( من متجر التطبيقات

2. التسجيل في التطبيق واتباع التعليمات

3. االطالع على الكشف لفترة معينة من خيار كشف 

حساب

يكون الرد خالل أيام العمل 

األسبوعية
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استرد المبلغ إذا خصم من حسابي بدون استالمه 

مالحظات اإلجراء

1. االتصال بخدمة العمالء لبنك الرياض )920002470(.

2. اختيار رمز )*( 

3.ثم رقم )2(  

4. ثم رقم )1( في حال طلب جديد أو رقم )2( لمتابعة طلب 

سابق

5. اعطاء موظف البنك المعلومات الالزمة ورقم الصرافة التي 

تمت فيها العملية أو موقعها 

6. حفظ رقم الطلب

7. متابعة الطلب باالتصال مره أخرى بخدمة العمالء إذا لم 

يتم ايداع المبلغ خالل 20 يوم من المطالبة

-

أتابع راتب سنة االمتياز )طالبة امتياز( 

أحصل على رقم االيبان

مالحظات

مالحظات

اإلجراء

اإلجراء

مراجعة مكتب شؤون الطالبات في نفس الكلية لالستفسار 

عن المشكلة تتواصل الكلية مع إدارة الرواتب في الجامعة

1. ارسال طلب رقم اآليبان من البريد الجامعي للبريد 

Dsa_rewards@pnu.edu.sa اإللكتروني إلدارة المكافآت

2. انتظار رد إدارة المكافآت على الطلب.

-

يكون الرد خالل أيام العمل 

األسبوعية

١١



جامعة األميرة نورة منارة المرأة للمعرفة والقيم

استعلم عن مكافأة شهر محدد إذا لم تنزل في حسابي

أحول مبلغ من حسابي الجامعي إلى حساب آخر 

مالحظات

مالحظات

اإلجراء

اإلجراء

1. ارسال استفسار عن المكافأة من البريد الجامعي مع 

تحديد الشهر أو الفصل الذي لم تصرف فيه المكافأة للبريد 

Dsa_rewards@pnu.edu.sa اإللكتروني إلدارة المكافآت

2. انتظار رد إدارة المكافآت على الطلب 

1. عن طريق آلة الصراف أو تطبيق بنك الرياض موبايل

2. ادخال رقم حساب المستفيد إذا كان في بنك الرياض 

أوادخال رقم آيبان المستفيد إذا كان في بنك آخر

3. تحويل المبلغ المطلوب واالطالع على الكشف للتأكد من 

اتمام عملية التحويل

يكون الرد خالل أيام العمل 

األسبوعية

-

١٢
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جامعة األميرة نورة منارة المرأة للمعرفة والقيم

االختبارات والمحاضرات

أقدم عذر عن غياب محاضرات

أقدم عذر غياب عن االختبار النهائي

مالحظات

مالحظات

اإلجراء

اإلجراء

1. احضار ما يثبت الغياب، مثال:

1. احضار ما يثبت الغياب، مثال:

2. تقديم النموذج إلى أستاذ المقرر وصورة لرئيسة القسم 

المختص بالمقرر 

3. متابعة أستاذ المقرر لمعرفة قبول العذر أو رفضه.

2. تقديم النموذج إلى رئيسة القسم المختص بالمقرر 

وصورة ألستاذ المقرر

3. متابعة القسم المختص لمعرفة قرار اللجنة بقبول العذر 

أو رفضه.

يكون تقديم العذر خالل أسبوع 

من تاريخ المحاضرة التي تغيبت 

عنها

يكون تقديم العذر خالل أسبوع 

من تاريخ االختبار الذي تغيبت عنه

أ. تبليغ الوالدة

ب. شهادة وفاة

ج. تقرير طبي من لجنة طبية

د. تقارير ألسباب أخرى

أ. تبليغ الوالدة

ب. شهادة وفاة

ج. تقرير طبي من لجنة طبية

د. تقارير ألسباب أخرى
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جامعة األميرة نورة منارة المرأة للمعرفة والقيم

أراجع نتيجة اختبار نهائي

مالحظات اإلجراء

1. تعبئة النموذج )9( الخاص بطلب مراجعة )موجود في 

الموقع(

2. تقديم نموذج الطلب إلى رئيسة القسم الذي يتبعه 

المقرر )خالل أسبوعين من إعالن النتيجة(

3. إذا كانت الدرجة تحتاج إلى تعديل وفق قرار القسم 

المختص، يرسل نموذج التعديل بعد اعتماده إلى عمادة 

القبول والتسجيل

4. متابعة نتيجة الطلب عند القسم المختص.

مزيد من المعلومات في كتيب

PNU اختباراتي في#
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جامعة األميرة نورة منارة المرأة للمعرفة والقيم

الوثائق والسجالت

أحصل على نسخة من السجل األكاديمي مختوم 

أحصل على نسخة من السجل األكاديمي مترجم إلى اللغة اإلنجليزية 

استلم وثيقة التخرج

مالحظات

مالحظات

مالحظات

اإلجراء

اإلجراء

اإلجراء

مراجعة عمادة القبول والتسجيل، الدور األرضي 

مراجعة عمادة القبول والتسجيل، الدور األرضي 

1. استكمال بيانات نموذج إخالء الطرف الموجود على موقع 

الجامعة

2. مراجعة مكتب الوثائق والسجالت في عمادة القبول 

والتسجيل

مزيد من المعلومات في كتيب

PNU خريجة من#

-

مزيد من المعلومات في كتيب

PNU خريجة من#
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أحصل على بدل مفقود أو بدل تالف لوثيقة التخرج أو السجل األكاديمي

أعدل بياناتي الشخصية في وثقة التخرج أو السجل األكاديمي

مالحظات

مالحظات

اإلجراء

اإلجراء

1. إحضار أصل إثبات الهوية إلى عمادة القبول والتسجيل.

2. تعبئة نموذج طلب بدل. 

كتب عبارة بدل مفقود أو بدل تالف بتاريخ اإلصدار الجديد 
ُ
3. ت

على الوثيقة

4. دفع الرسوم المحددة في مكتب المحاسبة في عمادة 

القبول والتسجيل 

1. إحضار إشعار األحوال المدنية لتعديل االسم، وأصل وثيقة 

التخرج المطلوب تعديلها، إلى عمادة القبول والتسجيل، مع 

أصل بطاقة األحوال وأصل جواز السفر )إن وجد(.

2. تعبئة نموذج طلب بدل. 

كتب عبارة تعديل اسم بتاريخ اإلصدار الجديد على الوثيقة
ُ
3. ت

4. دفع الرسوم المحددة في مكتب المحاسبة.

يقدم الطلب في عمادة القبول 

والتسجيل

يجب إحضار أصل وثيقة التخرج 

التالفة.

يقدم الطلب في عمادة القبول 

والتسجيل

أحصل على نسخة من السجل األكاديمي مختوم 

مالحظات اإلجراء

مزيد من المعلومات في كتيبمراجعة عمادة القبول والتسجيل، الدور األرضي 

PNU خريجة من#
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جامعة األميرة نورة منارة المرأة للمعرفة والقيم

أطلب صورة طبق األصل من وثيقة التخرج أو السجل األكاديمي

أعرف كم أتممت من خطتي الدراسية 

مالحظات

مالحظات

اإلجراء

اإلجراء

1. إحضار أصل وثيقة التخرج )أو السجل األكاديمي( مع أصل 

إثبات الهوية.

2. دفع الرسوم المحددة في مكتب المحاسبة.

عمل )تقييم الشهادة( كاآلتي:

يقدم الطلب في عمادة القبول 

والتسجيل

تقييم الشهادة خدمة 

إلكترونية تمكن الطالبة من 

التحقق من المقررات التي تم 

اجتيازها والمتبقية

www.pnu.edu.sa 1. الدخول على موقع الجامعة

2. تسجيل الدخول على النظام األكاديمي.

3. الضغط على »الطالب«

4. اختيار »سجالت الطالب«

5. تحديد الفصل الدراسي األخير

6. اختيار »تقييم الشهادة« 

7. الضغط على اسم البرنامج، )تخصص الطالبة(

8. يظهر تقرير تقييم الشهادة 

أحصل على نسخة من السجل األكاديمي مترجم إلى اللغة اإلنجليزية

مالحظات اإلجراء

مراجعة عمادة القبول والتسجيل، الدور األرضي 
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أعرف شروط مراتب الشرف

أعرف تقديري في وثيقة التخرج

مالحظات

مالحظات

اإلجراء

اإلجراء

1. الشروط العامة للحصول على مرتبة الشرف:

2. شرط المعدل التراكمي تمنح الطالبة التي حققت 

الشروط العامة، مرتبة الشرف إذا حققت المعدل التراكمي 

كاآلتي:

تسجل مرتبة الشرف في وثيق 

التخرج

مزيد من المعلومات في كتيب

PNU خريجة من#

أ. أال تكون الطالبة قد رسبت في أي مقرر درسته في 

الجامعة أو في جامعة أخرى.

 ب. أن تكون الطالبة قد أكملت متطلبات التخرج في المدة 

النظامية. 

 ج. أن تكون الطالبة قد درست في الجامعة ما ال يقل عن 

)60٪( من متطلبات التخرج.

.
ً
 د. أال تكون قد فصلت فصالُ تأديبيا

أ. تمنح مرتبة الشرف األولى للطالبة إذا حصلت عند التخرج 

على معدل تراكمي ال يقل عن )4.75(.

 ب. تمنح مرتبة الشرف الثانية للطالبة إذا حصلت عند 

التخرج على معدل تراكمي من )4.25( إلى )4.74(.

الرمز

A

C

B

D

أ

ج

ب

د

التقدير والمعدل

من  4.5 إلى 5

من 2.75 إلى 3.74

من 3.75 إلى 4.49

من 2 إلى 2.74

التقدير

ممتاز

جيد

ً
جيد جدا

مقبول
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الفصل واالنسحاب من الجامعة

أحسب مدتي النظامية

أعرف الوضع األكاديمي

مالحظات

مالحظات

اإلجراء

اإلجراء

يحسب الحد األعلى للمدة النظامية بإضافة نصف مدة البرنامج 

إلى مدة البرنامج: مثال: 

إذا كانت خطة الطالبة تتكون من )8( فصول دراسية، 

تكون المدة النظامية )12( فصالً

1. الدخول على النظام األكاديمي )من موقع الجامعة(

2. الطالب

3. سجالت الطالب

4. عرض معلومات عن الطالب، تقرأ المعلومات التي أمام 

كالً من:

تحسب فصول التحويل واالعتذار 

عن فصل والدراسة بنظام الزيارة 

ال تحسب فصول التأجيل واالنقطاع

الوضع األكاديمي مرتبط في:

بالمعدل التراكمي

والمدة النظامية

أ. الحالة: منتظمة، منسحبة، إعادة قيد، خريجة، مفصولة، 

منسحبة

ب. حالة الوضع األكاديمي: مستقر، تحذير، تفوق، إنذار، 

فصل أكاديمي
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جامعة األميرة نورة منارة المرأة للمعرفة والقيم

أحصل على فرصة استثنائية ألني مفصولة أكاديميا لتجاوز المدة

مالحظات اإلجراء

1. االطالع على موعد تقديم طلب مدة استثنائية لتجاوز 

المدة النظامية في التقويم الجامعي.

2. متابعة إعالن تقديم طلب مدة استثنائية

3. الدخول على النظام األكاديمي )من موقع الجامعة(

4. المعلومات الشخصية

5. نماذج اإلجراءات األكاديمية

6. »فرصة استثنائية لتجاوز المدة« والنموذج ال يظهر إال 

للمستحقة

7. نعم

8. كتابة سبب االعتذار في المكان المخصص

9. تقديم النموذج

10. تتابع الطالبة قسمها لمعرفة نتيجة الطلب

لن يتم منح فرصة إال بتقديم طلب 

خالل الفترة المسموحة

٢٠
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جامعة األميرة نورة منارة المرأة للمعرفة والقيم

أسحب ملفي من الجامعة 

مالحظات اإلجراء

1. استكمال بيانات نموذج إخالء الطرف الموجود على موقع 

الجامعة

2. مراجعة مكتب الملفات في عمادة القبول والتسجيل

-

أعيد قيدي ألني انقطعت عن الدراسة

مالحظات اإلجراء

1. االطالع على موعد تقديم طلب إعادة القيد في التقويم 

الجامعي.

2. متابعة إعالن إعادة القيد فصل وقراءة التعليمات والضوابط

3. الدخول على النظام األكاديمي )من موقع الجامعة(

4. المعلومات الشخصية

5. نماذج اإلجراءات األكاديمية

6. »إعادة قيد« والنموذج ال يظهر إال للمستحقة

7. نعم

8. كتابة سبب االنقطاع في المكان المخصص

9. تقديم النموذج

10. متابعة الطلب عبر البريد اإللكتروني

Dar-dissmis@pnu.edu.sa

11. عند قبول الطلب يتم التواصل مع الطالبة عبر اإليميل 

الستكمال اإلجراءات النظامية

مزيد من المعلومات في كتيب

UNP منقطعة في#

٢١



جامعة األميرة نورة منارة المرأة للمعرفة والقيم

التحويل والزيارة

التحويل من كلية إلى أخرى في جامعة األميرة نورة

العدول عن التحويل 

مالحظات

مالحظات

اإلجراء

اإلجراء

1. االطالع على موعد تقديم طلب التحويل في التقويم 

الجامعي.

2. االطالع على شروط التحويل

3. متابعة إعالن التحويل الداخلي

4. والضغط على رابط التقديم

5. تعبئة رغبات التحويل بالضغط على أيقونة إضافة

6. حفظ الرغبات بالضغط على ايقونة حفظ

7. يمكن تعديل الرغبات خالل فترة التقديم

8. متابعة الحساب األكاديمي بعد انتهاء االختبارات النهائية

مراجعة إدارة التحويل في عمادة القبول والتسجيل

يجب التأكد من مواعيد االختبارات 

والمقابالت المطلوبة للتخصص 

مزيد من المعلومات في كتيب

PNU خريجة من#
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جامعة األميرة نورة منارة المرأة للمعرفة والقيم

التحويل من جامعة األميرة نورة إلى جامعة أخرى

مالحظات اإلجراء

1. االطالع على مواعيد التحويل في الجامعة المطلوب التحويل لها

2. تعبئة نموذج طلب التحويل الى خارج الجامعة )في موقع الجامعة(

3. الحصول على سجل أكاديمي مختوم من عمادة القبول والتسجيل

4. الحصول على توصيف المقررات التي درستها الطالبة من الكلية 

5. اتباع تعليمات الجامعة األخرى فيما يخص التحويل

6. استكمال إجراءات إخالء الطرف من جامعة األميرة نورة بنت 

عبدالرحمن عند موافقة الجامعة األخرى.

القبول يعتمد على 

شروط الجامعة المرغوب 

التحويل لها

أدرس بنظام الزيارة خارج الجامعة

مالحظات اإلجراء

1. استشارة المرشدة األكاديمية في اختيار المقررات المناسبة؛ 

حسب الضوابط

2. احضار نسخة من توصيف المقررات التي يمكنها دراستها )نسخة 

مختومة( من الجامعة التي ترغب الدراسة بها 

3. استكمال بيانات النموذج المعد لذلك )في الموقع(

4. تقديم الطلب إلى منسقة المعادالت في الكلية.

5. متابعة الطالبة للطلب في كليتها.

6. تسجل حالة الطالبة األكاديمية بالنظام األكاديمي )زائرة(.

7. تحضر الطالبة نتائجها )سجل أكاديمي رسمي مختوم( إلى عمادة 

القبول والتسجيل بجامعة األميرة نورة بنت عبدالرحمن قبل نهاية 

األسبوع األول من الفصل الدراسي الذي يلي فترة دراستها كزائرة.

يجب التأكد أن المقررات 

المطلوبة ضمن المقررات 

المتاحة في الجامعة 

التي ترغب لدراسة بها 

بنظام الزيارة
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جامعة األميرة نورة منارة المرأة للمعرفة والقيم

أدرس بنظام الزيارة خارج الجامعة

مالحظات اإلجراء

1. االطالع على موعد تقديم طلب االعتذار عن فصل في التقويم 

الجامعي.

2. متابعة إعالن االعتذار عن فصل

3. الدخول على النظام األكاديمي )من موقع الجامعة(

4. المعلومات الشخصية

5. نماذج اإلجراءات األكاديمية

6. »االعتذار عن الفصل الحالي« والنموذج ال يظهر إال للمستحقة

7. نعم

8. كتابة سبب االعتذار في المكان المخصص

9. تقديم النموذج

10. تتابع الطالبة الحضور حتى يتم تنفيذ لطلب

طالبات الكليات الصحية 

والطالبات المستجدات 

يكون التقديم يدوي 

في نفس الكلية ويعرض 

على لجنة
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جامعة األميرة نورة منارة المرأة للمعرفة والقيم

تأجيل فصل دراسي

مالحظات اإلجراء

1. االطالع على موعد تقديم طلب تأجيل فصل في التقويم 

الجامعي.

2. متابعة إعالن تأجيل فصل

3. الدخول على النظام األكاديمي )من موقع الجامعة(

4. المعلومات الشخصية

5. نماذج اإلجراءات األكاديمية

6. »تأجيل الفصل الحالي« والنموذج ال يظهر إال للمستحقة

7. نعم

8. كتابة سبب التأجيل في المكان المخصص

9. تقديم النموذج

10. تتابع الطالبة الحضور حتى يتم تنفيذ لطلب

طالبات الكليات الصحية 

والطالبات المستجدات 

يكون التقديم يدوي 

في نفس الكلية ويعرض 

على لجنة

أعتذر عن مقرر

مالحظات اإلجراء

1. أقرأ التعليمات والضوابط الخاصة باالعتذار عن مقرر

2. أكمل بيانات النموذج المخصص لالعتذار عن مقرر )موجود 

في الموقع(، حسب المواعيد المحددة

3. أسلم النموذج إلى عمادة القبول والتسجيل.

العدد المسموح لالعتذار خالل 

سنوات الدراسة

للبكالوريوس )5 مقررات( 

الدبلوم )3 مقررات(

٢٥
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جامعة األميرة نورة منارة المرأة للمعرفة والقيم

٢٦

اتصل بنا 
     لدينا في جامعة األميرة نورة بنت عبدالرحمن الكوادر اإلدارية المدربة 
التواصل معنا  المتميزة، ويمكنك  الدعم والخدمة   لتقديم 

ً
خصيصا

من خالل قنوات التواصل المذكورة أدناه وستسعدنا خدمتك خالل 
وقت الدوام الرسمي من 8:00  إلى 1:30 ، ونرحب بكل مقتراحتك.

البريد اإللكتروني
dar@pnu.edu.sa

الهاتف
0118243448   -   0118243490  -  0118243467   

المكان
عمادة القبول والتسجيل حي النرجس )طريق المطار(، مبنى اإلدارة، 
 )F1(  أو محطة )A9( محطة )Po5( رقم المواقف .)المدخل الجنوبي )2

من داخل الجامعة الدور األرضي 

للتواصل مع إدارة الدعم والمساندة في جامعة األميرة نورة 

ز على توفير الفرص للجميع عبر بناء منظومة تعليمية 
ّ
نرك

مرتبطة باحتياجات سوق العمل وتنمية الفرص للجميع من 

رواد األعمال والمنشآت الصغيرة إلى الشركات الكبرى 





10. تغيير تخصصي

11. محولة

12. زائرة

13. إذا أردت أن...؟ جديد
14. خطتي جديد

15. مرشدتي جديد

16. خريجة

17. تخصصت جديد

18. طالبة منحة جديد

إعداد
د. منيرة بنت محمد العميل

وكيلة عمادة القبول والتسجيل

مراجعة
د. فرح بنت منصور العسكر

عميدة القبول والتسجيل

تصميم
الطالبة تغريد بنت يحي دراج ,والطالبة شذى بنت طارق العلي 

التصميم الجرافيكي والوسائط الرقمية, التصاميم و الفنون

لو سمحِت: أنا خريجة و...، 

لو سمحت: مكافأتي...، 

لو سمحت أنا زائرة...، 

هكــذا دائًمــا تبــدأ الطالبــة بســؤالها عمــادة القبــول والتســجيل، والعمــادة تجيبهــا عــن جميــع 

استفســاراتها بصــدر رحــب؛ ولهــذا أطلقــت سلســلتها التعريفيــة التــي جعلــت عنوانهــا أول جملــة تبــدأ 

فيهــا الطالبــة ســؤالها )لــو ســمحِت(، وتــم اختيــاره باقتــراح ابنتنــا الطالبــة ســارة بنــت عــواض الشــلوي 

مــن كليــة علــوم الحاســب والمعلومــات تخصــص نظــم معلومــات.

إذا أردت أن...  يضم اإلجراءات التي تحتاجها الطالبة في بعض العمليات األكاديمية وغير 
( والتي تعد من مهام ومسؤوليات عمادة القبول والتسجيل في جامعة 

ً
األكاديمية )األكثر طلبا

األميرة نورة بنت عبدالرحمن.

1.مقبولة

2.بطاقتي_الجامعية

3.ُمكافأتي

4.جدولي 

5.اختباراتي

6.معدلي

7.صيفي

8.معتذرة ومؤجلة

9.منقطعة

تصوير: 
العنود عبد العزيز آل الشيخ

رنا حمود الزومان

إدارة الطباعة والنشر

Admission_pnu


