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     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 ١4٣٩هـ

جامعة األميرة نورة منارة المرأة للمعرفة والقيم

مقدمة الطبعة الثانية
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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 
التي تبين اإلجراءات األكاديمية  التوضيحية  بنت عبدالرحمن هذه السلسلة  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  هذه  بناء  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. 

مقدمة الطبعة االولى
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طريق  عــن  آلية  بطريقة  الجامعة  فــي  الــدراســيــة  الــمــقــررات  تسجيل  يتم      
نظام المعلومات العالمي بانر )Banner(، وتهدف الجامعة من خالل هذا النظام 

إلى الوصول إلى ميكنة شاملة لعملية التسجيل. 
     ويخدم نظام البانر طالبات الجامعة بحيث يمكن للطالبة من خالل هذا النظام 
أن تسجل المواد التي ستلتحق بها، مع إمكانية الحذف واإلضافة واختيار الجدول 
الدراسي المناسب لها. كما يمكنها من الحصول على النتائج النهائية، والسجل 
تحديث  مثل  الجامعية  حياتها  في  تهمها  التي  األمور  من  وغيرها  األكاديمي، 
التراكمي،  والمعدل  الفصلي  المعدل  واحتساب  الدرجات  ورصد  الطالبات،  بيانات 

ومتابعة أوضاع الطالبات األكاديمية. 

التسجيل  حالة  التحقق من  للطالبة  تتيح  األكاديمي  النظام  رئيسية في  خدمة 
وعدد من الخدمات الفرعية مثل: 

• الحذف أو اإلضافة 
المقررات  وإضافة  حــذف  من  الطالبة  تمكن  “التسجيل”  من  فرعية  خدمة 
الذاتي كل فصل  التسجيل  اثناء عملية  المقررات،  خيارات  تغيير  أو  الدراسية 

دراسي، حسب المواعيد المعلنة بالتقويم الجامعي  

خدمات نظام المعلومات البانر

التسجيل
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أو   
ً
)أو تحذف( مقررا أن تضيف  المرشدة األكاديمية  بعد موافقة  للطالبة  ويجوز 

أكثر خالل الفترة التي تحددها عمادة القبول والتسجيل، وذلك في حدود الحد 
بنت  نورة  األميرة  جامعة  في  التسجيل  وضوابط  به،  المسموح  واألدنى  األعلى 

عبدالرحمن.

• البحث عن جدول المقررات
خدمة فرعية من تسجيل المقررات تتيح للطالبة البحث عن مقرر معين، أو عدة 

مقررات بما يتناسب مع جدولها وخطتها الدراسية.

• حالة التسجيل
خدمة فرعية من »التسجيل« تعرض للطالبة معلومات مختصرة عن:

توضيح اإليقافات في حال وجودها ,والوضع األكاديمي الذي يوضح إمكانية 
التسجيل أم ال وحالة الطالبة: منتظمة أو طي قيد، وحالة التسجيل: مؤهلة 
للتسجيل، أو معتذرة أو مؤجلة، ومستوى الطالبة، وكذلك الوحدات الدراسية 

المكتسبة.

• السجل التاريخي للتسجيل
يمثل هذا السجل جميع المقررات التي درستها الطالبة والمقررات المسجلة 

 وتاريخ إضافتها.
ً
حاليا

٤



جامعة األميرة نورة منارة المرأة للمعرفة والقيم

• جدول الطالب الدراسي
الدراسي  جدولها  استعراض  للطالبة  تتيح  ؛  »التسجيل«  من  فرعية  خدمة 
بشكل مفصل، حيث يعرض تفاصيل المقررات المسجلة )اليوم والوقت وعدد 

الساعات واسم المقرر، وغيرها(.

• الجدول األسبوعي
اسبوع  لكل  جدولها  استعراض  للطالبة  تتيح  »التسجيل«  من  فرعية  خدمة 
للمقرر؛  المحددة  األسابيع  بعدد  والساعة  اليوم  حسب  الدراسي  بالفصل 
التي لها  بالنقر على المقررات  التفاصيل  ويمكن منه الحصول على مزيد من 

ارتباطات تشعبية فيتم نقلها لجدول الطالب الدراسي الخاص بالمقرر.

٥
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خدمة رئيسية في النظام األكاديمي تتيح للطالبة استعراض معلوماتها المسجلة 
بالنظام وعرض اإليقافات الخاصة بها، ودرجاتها وعدد من الخدمات الفرعية مثل:  

• عرض اإليقافات
كافة  عرض  خاللها  من  للطالبة  يمكن  الطالب«  »سجالت  من  فرعية  خدمة 

اإليقافات الموجودة لدى الطالبة سواء كانت مالية أو أكاديمية.

• الدرجات النهائية
خدمة فرعية من »سجالت الطالب« تتيح للطالبة امكانية استعراض الدرجات 
النهائية للمواد المسجلة لديها باإلضافة إلى عرض المعدل الفصلي الحاصلة 

عليه والمعدل التراكمي خالل سنوات الدراسة.

• تقييم الشهادة
خدمة فرعية من »سجالت الطالب« توضح للطالبة المقررات التي تم اجتيازها 

والمقررات المتبقية في خطتها الدراسية.

سجالت الطالب
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• دليل المقررات
خدمة فرعية من »سجالت الطالب« تتيح للطالبة البحث عن الشعب الدراسية 

المتاحة للمقرر.

• عرض معلومات عن الطالب
امكانية  للطالبة  الخدمة  هذه  توفر  الطالب«  »سجالت  من  فرعية  خدمة 
الطالب  )سجل  األكاديمي  بالنظام  عنها  المسجلة  معلوماتها  استعراض 
العام( مثل:  تاريخ االلتحاق بالجامعة، والتخصص والوضع األكاديمي والجنسية 

والمرشدة األكاديمية.

٧

يجب على الطالبة االطالع على الخطة الدراسية قبل بداية التسجيل 
مرشدتها  واستشارة  مقررات،  من  دراسته  يمكنها  ما  لمعرفة 

األكاديمية قبل إضافة أو حذف المقررات لكل فصل دراسي
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الدراسي  المستوى  حسب  الطالبات،  لجميع  آلي  بشكل  التسجيل  يتم   .1
المناسب ونتيجتها في الفصل السابق.

2. يتاح للطالبة التعديل بالحذف واإلضافة عبر الخدمة الذاتية، بما يتناسب مع 
خطتها في أوقات محددة بالتقويم الجامعي، مع مراعاة ما يأتي:

ضوابط تسجيل المقررات

٨

عزيزتي الطالبة: احرصي على الجد واالجتهاد لتستطيعي التخرج 
في وقتك المحدد دون تأخير 

الساعات  التعارض في  أو  المتطلب  عن  بالتجاوز  المطالبة  للطالبة  يحق  ال   .3
المحددة بالجدول.

4. ال يتاح للطالبة في المستوى األول الحذف أو اإلضافة أو االعتذار عن مقررات.
5. ال يمكن للطالبة تغيير الشعبة المسجلة لها.

 أ. أن ال تقل الساعات المسجلة عن الحد األدنى وهو )15( ساعة معتمدة.
 ب. استيفاء المتطلبات السابقة والمتزامنة للمقررات.

 ج. عدم تجاوز الحد األعلى للعبء الدراسي وهو )22( ساعة، 
 د. إضافة مقررات من مستويين أعلى كحد أقصى.

لها  ويحق  أوال،  المحمولة  المقررات  تسجيل  المتعثرة  الطالبة  على   ه. 
إضافة أي مقررات أخرى.
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     ويقصد به عدد الساعات )الفصلية( المعتمدة التي يمكن أن تسجلها الطالبة 
خالل فصل دراسي معين، ويختلف العبء الدراسي من طالبة ألخرى حسب ظروف 
والمنذرة  المتعثرة  عن  الدراسي  العبء  تخفيف  يتم  حيث  وقدراتها،  الطالبة 

.
ً
أكاديميا

     يبلغ الحد األدنى للعبء الدراسي )15( وحدة دراسية، مع عدم اإلخالل بعدد 
ساعات المستوى في الخطة الدراسية األقل من ذلك.

     أكبر عدد من الوحدات الدراسية التي تستطيع الطالبة تسجيلها )22( ساعة 
معتمدة للفصل العادي و )9( ساعة معتمدة للفصل الصيفي.

     ويجوز زيادة العبء الدراسي عن الحد األعلى بما ال يزيد عن ساعتين 
معتمدتين في آخر فصل دراسي الستكمال متطلبات تخرج الطالبة، وذلك بعد 

أخذ موافقة مجلس القسم والكلية.

العبء الدراسي

الحد األدنى من العبء الدراسي

الحد األعلى من العبء الدراسي

٩

ال  بما  المقررات  تسجيل  من  التأكد  مسؤولية  الطالبة  تتحمل 
يتعارض مع ضوابط التسجيل
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     لكل خطة دراسية عدد من الساعات اإلجبارية تختلف من قسم ألخر.

فمثال كلية العلوم »قسم الرياضيات« عدد ساعات الخطة 131 ساعة وال يمكن 
أن تتخرج الطالبة بأقل من ذلك. ومن سياسة الجامعة أنها لم تفرض جميع ساعات 
الخطة على الطالبة بل فرضت عدد معين من الساعات 111 ساعة وهذا ما يسمى 
بالمقررات اإلجبارية أو اإللزامية والتي ال يمكن لطالبـة أن تتخرج ما لم تدرسها. 
وتركت الكلية 21 ساعة للطالبة الحرية واالختيار في دراسة هذه الساعات وهذا 
سبب تسمية مواد حرة ومواد اختيارية. فالطالبة مطلوب منهــا دراسة 21 ساعة 
من  مجموعه  الجدول  في  للطالبـة  وتظهر   « المواد  اختيار  في  رغبتهــا  حسب 

المواد االختيارية والمواد الحرة وتختار منها المواد التي ترغب في دراستها«.
     يتم تنظيم المقررات في مستويات معينة حسب سنوات الدراسة، بحيث أن 
كل مستوي يمثل فصل دراسي، وعلى الطالبة أن تدرس في كل مستوي عدد 
 لمقررات أخري ربما تدرسها 

ً
من المقررات، بعض هذه المقررات تعد متطلبا قبليا

الطالبة في الفصل التالي أو في المستويات األعلى. ويعطي كل مقرر رقم ورمز، 
الرمز يدل على التخصص فمثالً تخصص الخدمة االجتماعية يرمز لمقرراتها بالرمز 

“جمع” وعلم النفس “نفس” وأرقام المقررات تتكون من ثالثة خانات.

المواد الحرة والمواد االختيارية

١٠
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تقسم متطلبات التخرج إلي:

متطلبات التخرج 

١. متطلبات جامعة عامة
the core curriculums تحتاج إليها كل طالبة جامعية، وعادة ما تستهدف 
المقررات العامة إكساب الطالبة مهارات عادة ما تحتاجها كل خريجة جامعية 

كتعلم اللغة العربية، والثقافة اإلسالمية واللغة اإلنجليزية.

١١. متطلبات كلية
تعد الكليات الجامعية طالباتها من خالل عدة أقسام، بحيث يكون لكل قسم 
برنامجه األكاديمي الخاص به. ولكن البد من توافر قدر مشترك من المعرفة 
األكاديمية بين خريجات مختلف األقسام في الكلية الواحدة. وهذا يستلزم 

دراسة مقررات مشتركة وتسمي متطلبات الكلية.

جامعة األميرة نورة منارة المرأة للمعرفة والقيم

١١
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١٢

Main Courses 1. مقررات إجبارية أساسية
2. مقررات اختيارية Optional Courses وتنقسم إلى:

١١١. متطلبات التخصص
هي المقررات التي تكتسب الطالبة من خالل دراستها المهارات والمعرفة الالزمة 
لممارسة عمل متخصص، أو مواصلة الدراسات العليا في تخصص ما، وتنقسم 

هذه المقررات إلي:

المواد الحرة  وهي المقررات التي يجب أن تدرسها الطالبة من قسم غير قسمها 
كليتها،  خارج  تدرسها  أن  الطالبة  وتستطيع  الدراسية،  خطتها  ضمن  وليست 

بحيث ال يكون لها متطلب.

وال يوجد قائمة تختار منها، وأي مادة تدرسها من خارج خطتها تعتبر مادة حرة 
المقررات  من  مجموعة  الجامعة  حددت  الطالبات  على  وتسهيالً  لها،  بالنسبة 

كمقررات اختيارية، وأتاحت لجميع الطالبات تسجيلها كمقررات حرة.

أ. اختياري قسم: عدد الساعات التي البد أن تدرسها الطالبة في قسمها. 
وتكون من القائمة المحددة في خطتها الدراسية.

ب. اختياري كلية: عدد الساعات التي تدرسها من قسمها أو من قسم  
آخر في كليتها، وتكون محددة في قائمة تختار منها.
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     يكون لكل مجموعة من الطالبات مرشدة أكاديمية لمساعدتهن في المسائل 
المتعلقة بسير الدراسة مثل:

المرشدة األكاديمية

1. الدخول للخدمة الذاتية من المنطقة اآلمنة.
2. اختيار “الطالب”.

3. اختيار “سجالت الطالب”.
4. اختيار “عرض معلومات الطالب”.

5. المرشد األكاديمي الرئيسي
6. في حال عدم ظهور اسم المرشدة يجب الذهاب إلى منسقة اإلرشاد في 

قسم الطالبة.

لمعرفة المرشدة األكاديمية من النظام األكاديمي

١٣

1. توضيح األنظمة األكاديمية
المقررات  واقتراح  واالختيارية،  اإلجبارية  المقررات  بتسلسل  الطالبة  تعريف   .2

االختيارية المناسبة لها.
3. متابعة سير الطالبة وتقدمها الدراسي.

4. المساعدة في التسجيل )الحذف واإلضافة(
5. مساعدة الطالبة في اجتياز ما قد يحدث لها من تعثر دراسي أو حصولها 

على إنذارات أكاديمية.



جامعة األميرة نورة منارة المرأة للمعرفة والقيم

الجدول األسبوعي

يمكن للطالبة معرفة مواعيد المحاضرات وموقعها ومواعيد االختبار النهائي من 
النظام األكاديمي، باتباع الخطوات اآلتية:

يظهر الجدول األسبوعي بالشكل:

رقم القاعة )مثال(  2,607  يدل الرقم األول من اليسار على الدور )الثاني( 

أسبوع من ابريل ٢٠١٦,١٨
(١٣٩ من ١٤٤)

األسبوع السابق

االثنني

قون ٢١٣م-L١٤ ٨ صباحاً
 Class ٢١٣٠٩

٩ ص  ٨:٠٠ ص-٥٠:
١٨٠ ٢.٦٠٧

 Lقون ٢١٢م-١٤
 Class ٢١٣٢٣

٩ ص  ٨:٠٠ ص-٥٠:
 ١٨٠ ٢.٦٠٧

 Lقون ٢٠٣م-١٤
 Class ٢١٣٠٠

٨:٠٠ ص-٨:٥٠ ص 
 ١٨٠ ٢.٦٠٧

 Lقون ٢٠٣م-١٤
 Class ٢١٣٠٠

٩ ص  ٨:٠٠ ص-٥٠:
 ١٨٠ ٢.٦٠٧

 Lقون ٢١٢م-١٤
 Class ٢١٣٢٣

٩ ص  ٩ ص-٥٠: :٠٠
 ١٨٠ ٢.٦٠٧

٩ صباحاً

االحدالسبتالجمعةالخميساالربعاءالثالثاء

االسبوع التايل

١٤

1. الدخول على النظام األكاديمي 
2. الطالب 

3. التسجيل 
)اليوم والوقت ورمز  المسجلة  المقررات  بيانات  الجدول األسبوعي؛ تظهر   .4
لجميع  المبنى(  ورقم  القاعة  رقم   ،Class المرجعي  الرقم  الشعبة،  المقرر، 

األسابيع التي ستدرسها الطالبة قبل االختبارات النهائية.
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5. ويمكن الضغط على أي مقرر بالجدول الدراسي؛ فتظهر تفاصيل أكثر )اسم 
المقرر، اسم األستاذ، عدد الوحدات، المكان، موعد االختبار النهائي( وبالضغط 

على مقرر قون 203م، تظهر التفاصيل كالتالي:

إجاميل الوحدات الدراسية: 16.00

L14 - العقود املدنية - قون 203م
الفصل الدرايس:

رقم املقرر: 
حالة:

االستاذ املعني:
نظام الدرجات:

الوحدات/ الساعات الدراسية:
املرحلة:
الفرع:

الفصل الدرايس الثاين- 1436
21300

Registered يف يناير 2016,05
ليىل الخفاف

حريف
3.00

الجامعة
الفرع الرئييس

الوقت
النوع
Classص ٨:٠٠ - 

 ص ٨:٥٠
كلية اإلدارة 

واألعامل ٢,٦٠٧

كلية اإلدارة 
واألعامل ٢,٦٠٧ 

كلية اإلدارة 
واألعامل 

يناير ١٧, ٢٠١٦ 
- ابريل ٢٨, 

 ٢٠١٦
يناير ١٧, ٢٠١٦ 

- ابريل ٢٨, 
 ٢٠١٦

مايو ١٤, ٢٠١٦ 
- مايو ٢٠, 

 ٢٠١٦

 - ص ٨:٠٠
٩  ص ٥٠:

١١:٠٠ ص - 
١:٠٠ م 

ليىل الخفاف
(P)

ليىل الخفاف
(P)

نظري

نظري

نظري

R

U

MTBR

Class

اختبار نهايئ

االستاذةالتاريخاملكانالوقت نوع الجدول االيام

العودة إىل السابق

١٥
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مواعيد االختبار النهائي

باتباع  األكاديمي،  النظام  من  النهائية  االختبارات  مواعيد  معرفة  للطالبة  يمكن 
الخطوات التالية:

أسبوع من مايو ٢٠١٦,١٦
(١٤٣ من ١٤٤)

األسبوع السابق

االثنني

٨ صباحاً

 Lقون ٢٠٣م-١٤
٢١٣٠٠ اختبار نهايئ 
١١:٠٠ ص -١:٠٠ م 

 ١٨٠

 Lقون ٢٠٤م-١٤
٢١٣٠٦ اختبار نهايئ 
١١:٠٠ ص -١:٠٠ م 

١٨٠

 Lقون ٢١٣م-١٤
٢١٣٠٩ اختبار نهايئ 
٨:٣٠ ص -١٠:٣٠ ص 

 ١٨٠
٩ صباحاً

١٠ صباحاً

١١ صباحاً

١٢ ظهراً

االحدالسبتالجمعةالخميساالربعاءالثالثاء

االسبوع التايل

لم يتم الخميساالربعاءالثالثاءاالثنيناالحداليوم
تحديده

UMTWRTBAالرمز

كتب بالجدول
ُ
رموز األيام كما ت

١٦

1. اختيار الجدول األسبوعي )كما سبق(.
2. الضغط على األسبوع التالي باستمرار حتى يظهر جدول االختبارات النهائية 

لكافة المقررات المسجلة للطالبة، كالتالي:
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كتب بالجدول
ُ
رموز المباني كما ت

121A3

A5

A7
A4

A2

A6

A3

A2

A5

160

الكليةالرقم بالجدول

العلوم

اآلداب

اللغات

الهندسة

طب األسنان

التربية

اإلدارة واألعمال

الخدمة االجتماعية

الصيدلة

التصاميم والفنون

علوم الحاسب والمعلومات

الطب البشري

المجتمع ومعهد اللغة العربية

الصحة وعلوم التأهيل

التمريض

معهد اللغة العربية

المحطة

122A8

A6

A10

A2
A2

A7

A2

180

112

170

150

130

210

220

260

250

220
240
140

140

١٧
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• هل المواد الحرة واالختيارية إلزامية على الطالبة؟

• متى تضيف الطالبة المواد الحرة والمواد االختيارية؟ 

 ٣ مقرر  تسجيل  يمكنني  هل  حر،  مقرر  الخطة ساعتين  في  يكون  عندما   •
ساعات لمناسبته لجدولي ؟

• هل الرسوب في المواد الحرة تؤثر على مرتبة الشرف؟

أسئلة شائعة

١٨

عندما تحول الطالبة من تخصص إلى آخر فسوف تعادل 
القديم  تخصصها  في  درستها  التي  المقررات  لها 

وليست ضمن خطة تخصصها الجديد؛ كمقررات حرة.

نعم هذه المواد إلزامية على كل طالبـة ولن تستلم وثيقة التخرج إال 
باجتياز هذه المواد وإكمال عدد الساعات المطلوبة في خطتها.

أثناء  تواجه صعوبات  ال  حتى  الدراسية  بخطتها  الطالبة  تلتزم  أن  يفضل 
التي  المقررات حسب ضوابط الحذف واإلضافة  التسجيل، ويمكن إضافة 

أقرتها جامعة األميرة نورة بنت عبدالرحمن.

نعم، يمكن ذلك، المهم أن يكون مجموع الساعات الحرة ال تقل عن ما 
ورد في الخطة.

نعم. هذه المواد كبقية المقررات المطلوبة من الطالبة.
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بعض أخطاء التسجيل التي قد تصادف الطالبة

الخطأ

قيد كلية

قيد مجال الدراسة

الشعبة مغلقة

قيد تخصص

قيد دفعة

المقرر خاص بكلية معينة ال يحق 

لك تسجيله

المقرر خاص بقسم غير قسمك

عدد المسجالت في الشعبة 

أكتمل

المقرر خاص بتخصص غير تخصصك 

ال يحق لك تسجيله

طالبات الخطة القديمة: المقرر من 

ضمن الخطة الجديدة وال يمكن 

تسجيله

طالبات الخطة الجديدة: المقرر من 

ضمن الخطة القديمة  وال يحق لك 

تسجيله

التأكد من وجود المقرر في 

خطتك ثم تسجيله بشعب 

كليتك

التأكد من وجود المقرر في 

خطتك ثم تسجيله بشعب 

قسمك

تسجيل شعبة بديلة

التأكد من وجود المقرر في 

خطتك ثم تسجيله بشعب 

تخصصك

التأكد من خطتك قبل 

التسجيل حيث أن المقرر من 

خارج خطتك

الحلالمعنى

١٩
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الخطأ

منعك قيود الحد 

األدنى للساعات

تجاوز الحد األقصى 

للساعات

المقاعد المحجوزة 

لتخصصك مغلقة

متطلب سابق لم يجتاز

ال يمكنك حذف مقررات في حال 

تسجيل الحد األدنى 12 ساعة

عدد الساعات المسجلة تجاوز الحد 

األعلى )22( ساعة

تم اكتفاء المقاعد المحددة 

لتخصصك والمقاعد المتبقية في 

الشعبة محجوزة لتخصصات أخرى.

يوجد متطلب للمقرر المراد 

تسجيله لم تجتازه الطالبة

في حال الرغبة بحذف مقرر 

والحد األدنى ال يسمح  يجب

1. رفع الحد األدنى بتسجيل 

ساعات أكثر 

2. حذف المقرر المطلوب دون 

تجاوز 12 ساعة

يجب االلتزام بالحد األقصى 

للساعات

تسجيل المقرر في شعبة 

أخرى تحتوى على مقاعد 

متاحة

تسجيل المتطلب, وفي 

حال اجتيازه  تسجل الطالبة 

المقرر في الفصل الدراسي 

التالي

الحلالمعنى

٢٠
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الخطأ

تعارض في الوقت

لقد قمت بإجراء العديد 

من محاوالت التسجيل 

لهذا الفصل ..إتصل 

بمكتب التسجيل 

للحصول على مساعده

ليس لديك تذكرة 

تسجيل

المقرر المراد تسجيله يتعارض مع 

المقررات المسجلة في جدولك 

في وقت المحاضرة أو في وقت 

االختبار النهائي

الطالبة استنفذت محاوالتها في 

الحذف واإلضافة 

الطالبة غسر مسموح لها بالحذف 

واإلضافة أما بسبب أنها في 

المستوى األول وال يحق لها 

ذلك، أو الطالبة تحاول الدخول في 

يوم غير مخصص لها. 

التعارض في وقت المحاضرة: 

تسجيل المقرر بشعبة أخرى 

في وقت يناسب الجدول

التعارض في االختبار النهائي: 

ال يمكن تسجيل المقرر

مراجعة مكتب التسجيل في 

الكلية

اذا كانت الطالبة بالمستوى 

األول فال يحق لها الحذف 

واإلضافة وإذا كانت أعلى 

فعليها الدخول في اليوم 

المخصص لها 

الحلالمعنى

٢١
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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_py@pnu.edu.sa

الهاتف
0118243447 - 0118243419

المكان
 ،)1.210.12( رقم  مكتب   - األرضــي  الــدور  والتسجيل  القبول  عمادة 

)مواقف Po5( محطة )A10( أو محطة )F1( من داخل الجامعة

للتواصل مع إدارة التسجيل في جامعة األميرة نورة 

تعّد مهارات أبنائنا وقدراتهم من أهم مواردنا وأكثرها قيمة لدينا، 

وسنسعى إلى تحقيق االستفادة القصوى من طاقاتهم من خالل تبني 

ثقافة الجزاء مقابل العمل وإتاحة الفرص للجميع، وإكسابهم المهارات 

الالزمة التي تمكنهم من السعي نحو تحقيق أهدافهم. 

٢٢





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.

جدولي   يضم المعلومات التي تهم الطالبة عن نظام المعلومات األكاديمي )بانار( في جامعة 
األميرة نورة بنت عبدالرحمن وضوابط تسجيل المقررات، ومعلومات عن المقررات الحرة واالختيارية، 

وبعض أخطاء التسجيل التي قد تصادف الطالبة.

1.مقبولة

2.بطاقتي_الجامعية

3.ُمكافأتي

4.جدولي 
5.اختباراتي

6.معدلي

7.صيفي

8.معتذرة ومؤجلة

9.منقطعة

تصوير: اسماء عبدالله الجابر

إدارة الطباعة والنشر
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