
PNU_بطاقتي الجامعية_في#
الطبعة الثانية

2018

www.pnu.edu.sa





جامعة األميرة نورة منارة المرأة للمعرفة والقيم

مقدمة الطبعة الثانية

١

     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 ١٤٣٩هـ
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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

٢
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     الهدف من منح الطالبة الجامعية بطاقة هو توفير وسيلة للتعريف بالطالبة 
المسجلة في جامعة األميرة نورة بنت عبدالرحمن وتسهيل وصولها إلى المرافق 
والخدمات التي تقدمها الجامعة لطالباتها، ويعتبر الحصول على البطاقة الجامعية 

 لجميع الطلبات المقيدات في الجامعة.
ً
 الزاميا

ً
امرا

تمهيد
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٣
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     هي هوية الطالبة الجامعية، ووسيلة التعريف بالطالبة المسجلة في جامعة 
 
ً
إلزاميا أمًرا  الجامعية  البطاقة  على  الحصول  ويعد  عبدالرحمن،  بنت  نورة  األميرة 

لجميع الطالبات المقيدات في الجامعة، وكذلك الدارسات بنظام الزيارة.

     هو رقم هوية الطالبة الجامعية، ويميز كل طالبة عن األخرى، وتعتمد عليه 
كافة االجراءات الجامعية للطالبة، حيث يعتبر بديال عن اسم الطالبة.

     يتكون الرقم الجامعي في جامعة األميرة نورة بنت عبدالرحمن من 9 خانات، 
بلت 

ُ
وتدل الثالثة أرقام األولى )من اليسار( على العام الجامعي )الهجري( الذي ق

فيه الطالبة في الجامعة، والرقم الرابع على الفصل الدراسي الذي تم استخراج 
الرقم فيه؛ حيث يدل )1( على الفصل األول، و )2( يدل على الفصل الثاني، وتدل 
مثال  العام،  ذلك  في  للطالبة  المتسلسل  الرقم  على  األخيرة  خانات  الخمس 

4341xxxxx  يدل على أن الطالبة بدأت الدراسة عام 1434هـ الفصل األول.

تحتوي البطاقة الجامعية البيانات اآلتية:

البطاقة الجامعية

الرقم الجامعي

٤

أ.  اسم الطالبة.
 ب. صورة الطالبة.

ج. رقمها الجامعي.
د. فصيلة الدم.
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تمنح لكل طالبة مقبولة في الجامعة بطاقة جامعية الستخدامها في الحاالت 
اآلتية:

أهمية البطاقة الجامعية

٥

aaaaa
يعد البريد االلكتروني الرسمي هو الهوية الرقمية للطالبة، والذي 
عن طريقه يمكن التعرف عليها عند مراسلة الجهات داخل الجامعة

• إثبات الهوية في المدينة الجامعية.
• االستعارة من المكتبة.

• دخول قاعة االختبار.
• الحصول على السجل األكاديمي المعتمد والتعريف.

• دخول قاعة المؤتمرات والنادي الرياضي.
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1. تمنح الطالبة في جامعة األميرة نورة بنت عبدالرحمن اإلصدار األول للبطاقة 
ا.

ً
الجامعية مجان

 )A4( 4 في محطة )IDCC( ستخرج البطاقة في مركز الهوية الجامعية
ُ
2. ت

)الدور األرضي(. 
3. يجب على الطالبة المحافظة على بطاقتها الجامعية من التلف والضياع.

4. يجب إبراز البطاقة الجامعية عند الدخول إلى الحرم الجامعي، وعند حضور 
على  الحرص  مع  الجامعة،  داخل  الطالبة  تعامالت  جميع  وفي  المحاضرات، 

إظهارها في جميع األماكن في الجامعة.
5. إن عدم إبراز البطاقة الجامعية في مرافق الجامعة المختلفة، يعرض الطالبة 

للعقوبة وحجب تقديم بعض الخدمات، كما قد يمنعها من دخول الجامعة.
 ألي موظفة طلب االطالع على بطاقتي الجامعية، وعلّي إبرازها فوًرا 

ّ
6. يحق

للتحقق من شخصيتي.
7. تتحمل الطالبة مسؤولية استخدامها من قبل آخرين، لتسهيل دخولهم 

إلى الحرم الجامعي بطريقة غير نظامّية.
سلم البطاقة الجامعية لعمادة القبول والتسجيل في الحاالت التالية:

ُ
8. ت

ضوابط وأحكام البطاقة الجامعية

٦

 أ. التخرج. 
 ب. سحب الملف.

 ج. الفصل التأديبي الكامل.
 د. انتهاء فترة الدراسة بنظام الزيارة للطالبة.

الطالبات  جميع  على  الجامعية  البطاقة  وأحكام  ضوابط  جميع  تطبق   .9
المنتسبات للجامعة.
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)أ ( اإلصدار األول للطالبة المستجدة في الجامعة

إجراءات استخراج البطاقة الجامعية

٧

عند عثورك على بطاقة جامعية مفقودة؛ فيجب تسليمها لمكتب 
Aالمفقودات في محطة ٤

جدول  عن  الرسمي،  الجامعة  موقع  في  والتسجيل  القبول  عمادة  علن 
ُ
ت  .١

زمني لمواعيد استخراج البطاقة الجامعية للطالبات المستجدات في الجامعة.
الوطنية  الهوية  أصل  بوجود  إال  الجامعية  البطاقة  إصــدار  قبول  يتم  ال   .٢
)للسعوديات( وأصل اإلقامة )لغير السعوديات( وذلك بغرض التأكد من هوية 

الطالبة.
٣. يجب على الطالبة إحضار ما يثبت فصيلة الدم.

٤. الطالبة المستجدة التي ستلتحق بالسكن الجامعي عليها مراجعة إدارة 
القبول وتعبئة نموذج إشعار قبول ويتم إصدار بطاقة جامعية بعد استكمال 

اجراءات السكن.
٥. يتم استخراج بطاقة جامعية للطالبة المحولة، والطالبة التي تقبل للدراسة 
بنظام الزيارة، وينطبق عيها كافة إجراءات استخراج البطاقة الجامعية المتبعة 

في الجامعة.
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)ب ( إصدار )بدل مفقود( للبطاقة الجامعية

٨

النظام  في  للطالبة  المستخدم  اسم  هو  الجامعي  الرقم  يعد 
األكاديمي. والبريد الجامعي ونظام التعلم االلكتروني )البالك بورد(

في  الطالبات  شــؤون  مكتب  في  بطاقتها  فقدان  عن  الطالبة  بلغ 
ُ
ت  .1

بديل  النموذج  هذا  ويعد   )1( جامعية  بطاقة  طلب  نموذج  بتعبئة  كليتها، 
لبطاقة الطالبة، صالح لمدة أسبوعين.

 ،)A4( 2. تتوجه بالنموذج لمكتب المفقودات في مبنى خدمات الطالبات
الدور األرضي، مكتب رقم )0.412( لإلبالغ عن فقد البطاقة.

أوالً الطالبة المستمرة: في حالة فقد البطاقة الجامعية تمنح الطالبة بطاقة 
 لإلجراءات اآلتية:

ً
أخرى بديلة وفقا
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علن كلية الطالبة داخل الكلية عن فقدان البطاقة الجامعية لمدة أسبوعين 
ُ
3. ت

كحد أدنى.
4. تتابع الطالبة مكتب المفقودات للتأكد من العثور على البطاقة.

5. عند عدم العثور على البطاقة خالل أسبوعين على الطالبة التوجه لمكتب 
المفقودات ليتم ختم نموذج الطلب من قبل الموظفة المسؤولة.

الدور  الجامعية؛  الهوية  مركز  من  مفقود  بدل  الستخراج  الطالبة  تتوجه   .6
األرضي A4 مع إحضار أصل الهوية الوطنية ودفع الرسوم.

7. إذا تأخرت الطالبة في استخراج بدل مفقود للبطاقة الجامعية بعد أسبوعين 
من اإلعالن عن فقدها تدفع رسوم تأخير لكل أسبوع. 

8. لمتابعة التزام الطالبة بالمدة المحددة الستخراج )بدل مفقود( تزود الكليات 
عمادة القبول والتسجيل بقائمة تتضمن أسماء الطالبات الالتي تقدمن بطلب 
لمتابعة  أسبوع  كل  من  الخميس  يوم  مفقود(  )بدل  جامعية  بطاقة  اصدار 

الطلب على البريد االلكتروني الخاص باإلدارة.
9. تدفع الطالبة رسوم إصدار )بدل مفقود( للبطاقة الجامعية كالتالي:

100  ريال )للمرة األولى(.
150 ريال )المرة الثانية(.
200 ريال )المرة الثالثة(.

عليها  وتطبق  للتحقيق،  الطالبة  تحال  الرابعة  للمرة  البطاقة  فقد  عند   .10
القواعد التي تقرها إدارة الجامعة وعمادة القبول والتسجيل.

11. في حال العثور على البطاقة األصلية بعد استخراج بدل مفقود يجب عليها 
إعادة البطاقة لمركز الهوية الجامعية ومن حقها استعادة 50٪ من الرسوم. 

٩
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 الطالبة الخريجة أو )التي سحبت ملفها(: في حالة فقد الخريجة لبطاقتها 
ً
ثانيا

سلم وثيقتها باإلجراءات اآلتية:
ٌ
الجامعية ت

1. تتوجه الطالبة إلى مكتب شؤون الطالبات في كليتها وتعبئة طلب بطاقة 
جامعية )نموذج 1(.

بشرط   )4 )محطة  الجامعية  الهوية  لمركز  الطلب  بنموذج  الطالبة  تتوجه   .2
إحضار البطاقة التالفة، وأصل الهوية الوطنية.

3. يتم استخراج بدل تالف للبطاقة بعد دفع الرسوم ومقدارها )50( ريال.

 أ. تسدد الطالبة غرامة بدل مفقود )100( ريال، في مكتب المحاسبة في 
عمادة القبول والتسجيل.

 ب. توقع على تعهد خطي بتسليم البطاقة في حال العثور عليها نموذج 
)2(، ويحق لها استرداد الرسوم كاملة بشرط إبراز إيصال السداد.

 ج. إبراز إيصال السداد للمسؤوالت في إدارة الملفات.

)ج( إصدار )بدل تالف( للبطاقة

١٠
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1. تتقدم الطالبة إلى المكتب المسؤول عن تعديل البيانات في عمادة القبول 
والتسجيل بطلب تعديل بياناتها. مصطحبة معها الوثائق المطلوبة للتعديل 

وأصل الهوية الوطنية.
2. إذا ترتب على تعديل البيانات تغيير البطاقة الجامعية، على الطالبة التوجه  
لوكيلة عمادة القبول والتسجيل للشؤون الفنية لطلب إصدار بطاقة جامعية 

بشرط إحضار البطاقة الجامعية األولى، وأصل الهوية.

)د( إصدار البطاقة في حال تعديل أحد بيانات الطالبة

١١
جامعة األميرة نورة منارة المرأة للمعرفة والق

يجب المحافظة على البطاقة الجامعية من التلف أو الضياع، والتبليغ 
 لسوء االستخدام

ً
في حال فقدها منعا
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١٢

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-photography@pnu.edu.sa

الهاتف
0118243499 - 0118242592 - 0118243570

المكان
محطة )A4( الدور األرضي - مكتب رقم )1.224(،

للتواصل مع إدارة الهوية الجامعية في جامعة األميرة نورة 

سوف نعزز قدرة االقتصاد على توليد فرص عمل متنوعة، 

 في استقطاب الكفاءات والمواهب 
ً
كما سنفتح فصالً جديدا

العالمية للعمل معنا واإلسهام في تنمية اقتصادنا



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.

بطاقتي_الجامعيــة  يضــم المعلومــات التــي تهــم الطالبــة عــن البطاقــة الجامعيــة واالجــراءات 
المتبعــة لمنحهــا للطالبــة واجــراءات إصــدار بــدل للبطاقــة المفقــودة أو التالفــة. فــي جامعــة األميــرة 

نــورة بنــت عبدالرحمــن.

1.مقبولة

2.بطاقتي_الجامعية
3.ُمكافأتي

4.جدولي 

5.اختباراتي

6.معدلي

7.صيفي

8.معتذرة ومؤجلة

9.منقطعة

تصوير: رنا حمود الزومان

إدارة الطباعة والنشر
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