




جامعة األميرة نورة منارة المرأة للمعرفة والقيم

١

مقدمة الطبعة الثانية
          صــدرت الطبعــة األولــى مــن سلســلة لــو ســمحِت عــام 2016 ولقيــت 
إقبــاالً كبيــرا مــن داخــل الجامعــة وخارجهــا ألســباب منهــا: أنهــا أجابــت علــى الكثيــر 
مــن التســاؤالت التــي قــد تحتاجهــا الطالبــة واإلداريــة وعضــو الهيئــة التعليميــة 

ــراج. ــة بالعــرض واإلخ ــوى واالحترافي باإلضافــة لســهولة المحت

 لنفاد النسخ المطبوعة من السلسلة، وتوافر معلومات جديدة، واجتماع 
ً
ونظرا

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

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

مثل تخصصت وخطتي ومرشدتي وإذا أردت أن..؟
وتجدر اإلشارة إلى أن هذه السلسلة ستكون متوفرة بنسختها اإللكترونية 

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 
وصلت لك بهذه الصورة، ونخص بالشكر كالً من:

الطالبة تغريد بنت يحي دراج 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.
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تم األنتهاء من هذا الكتيب في شهر ذي القعدة 1٤٣٩ ه



مقدمة الطبعة األولى
الجامعــة والطالبــة  بيــن  القبــول والتســجيل همــزة وصــل  عمــادة       تعــد 
ــى رحــاب الجامعــة، ومــن أروقتهــا  ــة إل ــق الطالب والمجتمــع، فمــن أروقتهــا تنطل
ــى  ــن تحمــل العمــادة عل ــن االنطالقتي ــاب المجتمــع، وبي ــى رح ــق الخريجــة إل تنطل
عاتقهــا مهمــة تزويــد الطالبــة بالمعلومــات الكافيــة عــن العمليــات األكاديميــة 
واإلجــراءات التنظيميــة، كمــا تســعى  إلــى مواكبــة التطــورات التقنيــة التــي 
تســاهم فــي تحســين آليــة العمــل وإنجــاز المهــام. ومــن هــذا المنطلــق تقــدم 
عمــادة القبــول والتســجيل فــي جامعــة األميــرة نــورة بنــت عبدالرحمــن هــذه 
السلســلة التوضيحيــة التــي تبيــن اإلجــراءات األكاديميــة التــي قــد تحتــاج إليهــا 

ــي.  ــوارها التعليم ــي مش ــة ف الطالب
ــة ومنســوبيها،  ــات الجامع ــزء مــن سلســلة موجهــة لطالب ــب هــو ج هــذا الكتي
عــد هــذه السلســلة دليــل مرشــد يوضــح اإلجــراءات األكاديميــة التــي قــد 

ٌ
وت

تحتــاج إليهــا الطالبــة فــي مســيرتها الجامعيــة، حيــث يوفــر المعلومــة الكافيــة 
ــاء خبراتهــا بنفســها.   لبن

كافيــة  تكــون  وأن  تطلعاتنــا  السلســة  هــذه  تحقــق  أن  تعالــى  اللــه  نرجــو 
االستفســارات. لجميــع  ومســتوفية 

ونتقدم بالشكر واالمتنان إلى كل من ساهم في بناء هذه السلسلة حتى 
وصلت لك بهذه الصورة، ونخص بالشكر كالً من: الطالبة: .......  والطالبة .....

لمشاركتها الفعالة في التصميم واإلخراج، و أ. ريم محمد البريكان لمتابعتها 
الطباعة، كما نقدم أسمى آيات الشكر لفريق العمل في مطابع جامعة األميرة 

نورة لتعاونهم وحرصهم على جودة العمل.
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٢



وتســاهم بعــض الكليــات واألقســام بتوفيــر مقــررات في الفصل 
الصيفــي حســب إمكانات القســم المتوفرة

أقسام الفصل الصيفي:

الفصل الصيفي القصير:
  ١. هــو فصــل دراســي مدتــه الزمنيــة ال تزيــد علــى خمســة أســابيع 

وال تدخــل ضمنهــا فترتــا التســجيل واالختبــارات النهائيــة.

  ٢. تضاعــف ســاعات دراســة المقــرر أربعــة أضعــاف، فالمقــرر الــذي 
عــدد ســاعاته المعتمــدة ســاعتين أســبوعيا ُيــدرس ثمــان ســاعات 
أســبوعيا، مــع عــدم تغييــر عــدد الســاعات المعتمــدة فــي الخطــة

٣
جامعة األميرة نورة منارة المرأة للمعرفة والقيم

تمهيد
يعــد الفصــل الصيفــي فرصــة جيــدة للطالبــة الختصــار مــدة الدراســة 
واإلســراع بالتخــرج أو للتخفيــف مــن العــبء الدراســي خــالل الفصــل 
بعــد أخــذ بعــض المــواد الدراســية التــي تحتاجهــا الطالبة بما يتناســب 
مــع الخطــة الدراســية المقيــدة بهــا، وأحــد أبــرز مــا يميــز الفصــل 
الدراســي الصيفــي هــو حــل مشــكلة متطلبــات التخــرج للطالبــات 

بشــكل عــام والمتعثــرات دراســيا بشــكل خــاص.



٤
جامعة األميرة نورة منارة المرأة للمعرفة والقيمجامعة األميرة نورة منارة المرأة للمعرفة والقيم

الفصل الصيفي الطويل:
  ١. هــو فصــل دراســي مدتــه الزمنيــة ال تزيــد علــى ثمانيــة أســابيع 

وال تدخــل ضمنهــا فترتــا التســجيل واالختبــارات النهائيــة.

ــذي عــدد ســاعاته  ــرر ال ــرر، فالمق ٢. تضاعــف ســاعات دراســة المق
ــع ســاعات أســبوعيا، مــع  ــدرس أرب المعتمــدة ســاعتين أســبوعيا ُي

ــر عــدد الســاعات المعتمــدة فــي الخطــة عــدم تغيي

الفصل الصيفي والمدة النظامية:
١. ال تحتســب مــدة الفصــل الصيفــي ضمــن المــدة المقــررة إلنهــاء 

ــات التخــرج متطلب

٢. ال يحتســب ضمــن الفــرص االســتثنائية للطالبــة المفصولــة لتجــاوز 
المدة النظامية 



٥
جامعة األميرة نورة منارة المرأة للمعرفة والقيم

ضوابــط دراســة الفصــل الصيفــي فــي جامعــة األميــرة نــورة بنــت 
عبدالرحمــن

ــة  ــل بداي ــي قب ــم الجامع ــع التقوي ــي م ــم الصيف ــن التقوي    ١. ُيعل
ــي. ــام الدراس الع

   ٢. تعلــن األرقــام المرجعيــة والجــداول الدراســية للفصــل الصيفــي 
قبــل موعــد الحــذف واإلضافــة بفتــرة كافيــة. 

   ٣. يتــاح للطالبــة الحــذف واإلضافــة فــي الفصــل الصيفــي عبــر 
الخدمــة الذاتيــة، حســب المواعيــد المعلنــة بالتقويــم الجامعــي.
  ٤. الحــد األدنــى للعــبء الدراســي فــي الفصــل الصيفــي )2( ســاعة 

معتمدة.
  ٥. الحــد األعلــى للعــبء الدراســي فــي الفصــل الصيفي )٩( ســاعات 

معتمدة.



٦
جامعة األميرة نورة منارة المرأة للمعرفة والقيم

بســاعات  الصيفــي  الفصــل  فــي  المقــررات  الطالبــة  تــدرس   .٦    

. عفــة مضا
االعتيــادي  الفصــل  فــي  نفســها  الدراســية  الســاعة  مــدة   .٧  

دقيقــة(. )خمســون 
  ٨. يمكــن للطالبــة المعتــذرة  والمؤجلــة الفصــل الثانــي التســجيل 

فــي الفصــل الصيفــي.
  ٩. ال يمكــن تســجيل الفصــل الصيفــي للطالبــة المنقطعــة فــي 

ــي. الفصــل الثان
  ١٠. تخصــص ٣ أيــام لالختبــارات النهائيــة فــي نهاية الفصل الدراســي 

الصيفي.
  ١١. يتــم طــرح المقــررات فــي الفصــل الصيفــي حســب مــا تــراه إدارة 

، لتوفــر اإلمكانات.
ً
الكليــة مناســبا

جامعة األميرة نورة منارة المرأة للمعرفة والقيم



جامعة األميرة نورة منارة المرأة للمعرفة والقيم

٧

مكافأة الفصل الصيفي:

   ١. تصــرف مكافــأة الفصــل الصيفــي للطالبــات المنتظمــات فــي 
الفصــل الدراســي الثانــي.

   ٢. ال تصــرف مكافــأة الفصــل الصيفــي للطالبــات المعتــذرات أو 
المؤجــالت فــي الفصــل الدراســي الثانــي إال إذا ســجلت الطالبــة فــي 
الفصــل الصيفــي ولــم تعتــذر عــن الدراســة، علمــا بأنهــا ســتودع فــي 

حســاباتهن فــي آخــر الفصــل الصيفــي.

ــة فــي  ــأة الفصــل الصيفــي إذا ســجلت الطالب    ٣. ال تصــرف مكاف
ــه. ــذرت عن الفصــل الصيفــي واعت



ضوابط التسجيل واالعتذار في الفصل الصيفي القصير:

   ١. ال يســمح بتســجيل  أكثــر مــن مقــرر واحــد فــي الفصــل الصيفــي 
القصير.

   ٢. االعتــذار عــن مقــرر ُيحســب مــن عــدد مقــررات االعتــذار المحــددة 
للطالبــات )٥ مقــررات طيلــة مــدة دراســتها فــي الجامعــة(.

   ٣. ال تطــرح فــي الفصــل الصيفــي القصير مقــررات التدريب الميداني 
والمقررات ذات الطبيعة العملية والبحثية وكذلك مشــاريع التخرج

جامعة األميرة نورة منارة المرأة للمعرفة والقيم

٨



جامعة األميرة نورة منارة المرأة للمعرفة والقيم

٩

ضوابط التسجيل واالعتذار في الفصل الصيفي الطويل:
   ١. الحــد األعلــى للعــبء الدراســي فــي الفصــل الصيفــي هــو )٩( 

ســاعات معتمــدة.

   ٢. االعتــذار عــن مقــرر أو مقرريــن ُيحســب مــن عــدد مقــررات االعتــذار 
المحــددة للطالبــات )٥ مقــررات للبكالوريــوس و )٣( مقــررات للدبلوم(.

   ٣. فــي حالــة االعتــذار عــن جميــع مقــررات الفصــل الصيفــي وكانــت 
أكثــر مــن مقرريــن ُيحســب اعتــذار عــن فصــل دراســي، ويحســب مــن 
ــة  ــر متتالي ــة )٣ فصــول غي ــي تســتحقها الطالب ــذار الت ــرات االعت م

للبكالوريــوس وفصليــن غيــر متتالييــن للدبلــوم(.

   ٤. فــي حــال تقديــم الطالبــة طلــب اعتــذار عــن مقرر، عليهــا االلتزام 
بالحضــور حتــى تتأكــد مــن خــالل حســابها أنــه قــد تــم اعتمــاد طلبهــا 

وتنفيــذه علــى النظــام وظهــور رمــز )ع( أمــام المقرر. 

ــد المحــدد  ــذار عــن الفصــل الصيفــي فــي المواعي    ٥. يكــون االعت
ــم الجامعــي. فــي التقوي

 في عمادة القبول والتسجيل.
ً
   ٦. يتم تقديم االعتذار يدويا



الغياب والحرمان

ــى )٥(  ــر عل ــاب فــي الفصــل الصيفــي القصي ١. تحســب نســبة الغي
ــى )٨( أســابيع  ــل عل ــي الطوي أســابيع والفصــل الصيف

٢. علــى الطالبــة متابعــة نســبة غيابهــا بنفســها مــع أســتاذ المقــرر 
حيــث ال يوجــد انــذارات للغيــاب 

٣. ســيتم تبليــغ الطالبــة المحرومــة مــن دخــول االختبــار النهائــي 
ــه. فــي حين

ــة  ــد الغيــاب ألســباب اضطراريــة وعــذر قاهــر يجــب علــى الطالب ٤. عن
تبليــغ القســم المختــص وأســتاذ المقــرر، حتــى ال تتعــرض للحرمــان.
الجامعــة  االلكترونــي وموقــع  البريــد  الطالبــة متابعــة  ٥.  يلــزم 
ولوحــات االعالنــات باســتمرار لالطــالع علــى كل ما يســتجد مــن أمور.

جامعة األميرة نورة منارة المرأة للمعرفة والقيمجامعة األميرة نورة منارة المرأة للمعرفة والقيم
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جامعة األميرة نورة منارة المرأة للمعرفة والقيم

١١

الفصــل  إلــى كيفيــة االســتفادة مــن  الطالبــة  توجيــه 
الصيفــي، مــن مهــام المرشــدة األكاديميــة المحترفــة.



اتصل بنا

 
ً
لدينــا فــي جامعــة األميــرة نــورة بنــت عبدالرحمــن الكــوادر اإلداريــة المدربــة خصيصــا
ــوات  ــا مــن خــالل قن ــك التواصــل معن لتقديــم الدعــم والخدمــة المتميــزة، ويمكن
التواصــل المذكــورة أدنــاه وستســعدنا خدمتــك خــالل وقــت الــدوام الرســمي مــن 

8:00 إلــى 1:٣0 ، ونرحــب بــكل مقتراحتــك.

لالستفسار والتواصل:
البريد اإللكتروني: 

dar-py»pnu.edu.sa

الهاتف
 01182٤٣٤٤7   01182٤٣٤1٩

     
المكان

عمــادة القبــول والتســجيل حــي النرجــس )طريــق المطــار(، مبنــى 
)PO5( )2(. رقــم المواقــف  اإلدارة، المدخــل الجنوبــي 

محطة A9(( أو محطة  )F1( من داخل الجامعة
الدور األرضي مكتب رقم )1.210.12(،

 ســنعمل علــى إعــادة هيكلــة مســتمرة ومرنــة ألجهزتنــا الحكوميــة تلغــي األدوار 
المتكــرّرة ونســعى إلــى توحيــد الجهــود وتســهيل اإلجــراءات وتحديــد االختصاصات 

بشــكل واضــح

جامعة األميرة نورة منارة المرأة للمعرفة والقيم

١٢





صيفــي يضــم المعلومــات التــي تهــم الطالبــة  عــن ضوابــط التســجيل فــي الفصــل الصيفي 

فــي جامعــة األميــرة نــورة بنــت عبدالرحمــن ؛ ويوضــح ضوابــط االعتذار عنــه والغيــاب والحرمان.

1.مقبولة

2.بطاقتي_الجامعية

٣.ُمكافأتي

٤.جدولي 

٥.اختباراتي

6.معدلي

٧.صيفي

8.مؤجلة_ومعتذرة 

٩.منقطعة

10.تغيير تخصصي
11.محولة

12.زائرة
1٣-إذا اردت أن...؟ جديد

1٤-خطتي جديد
1٥-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

تغريد بنت يحيى دراج - شذى بنت طارق العلي

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، 

كليــة علــوم الحاســب والمعلومــات تخصــص نظــم المعلومــات 


