




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
والطالبــة  الجامعــة  بيــن  وصــل  والتســجيل همــزة  القبــول  عمــادة  تعــد       
ــى رحــاب الجامعــة، ومــن أروقتهــا  ــة إل ــق الطالب والمجتمــع، فمــن أروقتهــا تنطل
ــى  ــن تحمــل العمــادة عل ــن االنطالقتي ــى رحــاب المجتمــع، وبي 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
ــات الجامعــة ومنســوبيها،  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
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٣

عزيزتي الطالبة:
   يســر أســرة عمــادة القبــول والتســجيل فــي جامعــة األميــرة نــورة بنــت عبدالرحمن 
ــى أن تنضمــي إليهــا كإحــدى الدارســات فــي أحــد  ــع إل ــك، وهــي تتطل أن ترحــب ب
البرامــج التــي تقدمهــا الجامعــة فــي مرحلــة البكالوريــوس، لتســتفيدي ممــا 
تتميــز بــه الجامعــة مــن بيئــة دراســية فريــدة مــن نوعهــا، ولمــا ُيعــرف عــن جامعــة 
األميــرة نــورة مــن كفــاءة خريجاتهــا وتميزهــن علــى المســتوى العلمــي والعملــي، 

وفــي هــذا الكتيــب نوضــح لــك كل مــا يخــص التحويــل إلــى الجامعــة.
التحويل: 

   هــي حركــة أكاديميــة تقــوم بهــا الطالبــة لتحويــل دراســتها مــن جامعتهــا 
المقيــدة بهــا إلــى جامعــة أخــرى خــارج منطقتهــا لظــروف تعرضــت لهــا؛ مثــل نقــل 
ــي تحددهــا  ــراءات الت ــى منطقــة أخــرى، وتخضــع للسياســات واإلج ــي األمــر إل ول

ــت عبدالرحمــن. ــورة بن ــرة ن جامعــة األمي
الضوابط العامة للتحويل إلى جامعة األميرة نورة بنت عبدالرحمن: 

ــت  ــورة بن ــرة ن ــل إلــى جامعــة األمي ــة التــي ترغــب فــي التحوي ــى الطالب    يجــب عل
ــة:  ــط اآلتي ــزام بالضواب ــن االلت عبدالرحم

 في جامعتها، وإذا اتضح بعد تحويل 
ً
 او تأديبيا

ً
1.أال تكون مفصولة أكاديميا

الطالبة أنه سبق فصلها فُيعد قيدها ملغي من تاريخ قبول تحويلها للجامعة.
2.أن تكون الطالبة سعودية أو ألم سعودية.

٣.أن يتم تقديم الطلب خالل الفترة المحددة لتقديم طلبات التحويل والمعلنة 
في التقويم الجامعي.   

٤.أن يكون التحويل من جامعة حكومية أو جامعة معترف بها في وزارة التعليم 
مع إرفاق خطاب االعتراف من الوزارة للجامعات الخارجية.
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٤

 ٥.أن يوجد سبب مقبول للتحويل.
 6.أال يقل معدلها التراكمي عن )٣.7٥( من )5( أو )2.7٥( من )4(.

 7.أن يكون طلب التحويل على نفس التخصص المقيدة فيه في جامعتها.
 ٨.أن تكون الطالبة قد درست ما ال يقل عن فصلين دراسيين في جامعتها.

 ٩.ال يقبل التحويل من جامعات داخل الرياض.
10.ال يقبل التحويل للكليات الصحية.

11.ال يقبل تحويل الطالبة إذا اتضح بعد معادلة مقرراتها أنها أنهت أكثر من %40 
من البرامج المطلوب التحويل إليه.

12.أن تجتاز الشروط الخاصة بالتخصص  والمعلنة في صفحة عمادة القبول 
والتسجيل. 

1٣.تقديم الطلب ال يعني القبول، ويتم الرد بعد دراسته من جهات االختصاص.

الوثائق المطلوبة لتقديم طلب التحويل
  ١.نموذج طلب التحويل مكتمل البيانات )منشور على موقع عمادة القبول 

والتسجيل(.
  ٢.صورة من السجل األكاديمي المعتمد والمختوم من جامعتها حتى أخر 

فصل دراسي مسجل للطالبة.
  ٣. نسخة مختومة من توصيف المقررات التي نجحت فيها والمسجلة لها في 

فصل التقديم.
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٥

 4.صورة من البطاقة الجامعية )في جامعتها( واألصل للمطابقة.
 5.صورة من بطاقة الهوية الوطنية )سارية المفعول( واألصل للمطابقة.

 ٦.صورة من شهادة الثانوية العامة.
 ٧.نتيجة القدرات والتحصيلي.

 ٨.إقرار وتعهد )نموذج في العمادة(.
  ٩.اثبات سبب التحويل.

١0. الخطة الدراسية التي درستها الطالبة في جامعتها. 
طريقة تقديم طلب التحويل: 

 فــي عمــادة القبــول والتســجيل، حــي النرجس 
ً
تقــدم الطالبــة طلــب التحويــل يدويــا

.)PO5( رقــم المواقف .)طريــق المطــار(، مبنــى اإلدارة، المدخــل الجنوبــي )٢(
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٦

معادلة المقررات بعد قبول التحويل:

 ١.يتم معادلة المقررات التي درستها الطالبة خارج جامعة األميرة نورة بناء على 
توصية األقسام التي تقدم هذه المقررات

 ٢.تحتسب معادلة المقرر الذي نتيجته ال تقل عن جيد مرتفع )C+(، بشرط:
  ١.تطابق المحتوى بنسبة ال تقل عن ٧5 % 

  ٢.تطابق عدد الساعات.
  ٣.تثبت في السجل األكاديمي للطالبة المحولة المقررات التي تمت معادلتها

  4.ال تحتسب درجات المقررات التي تمت معادلتها في المعدل التراكمي 
للطالبة في جامعة األميرة نورة بنت عبدالرحمن ويرصد في سجل الطالبة 

األكاديمي درجة )مع( أو )EQ( وتعني )معادلة(. 
  5.ُيمكن احتساب المقررات التي ال تعادل أي مقرر في البرنامج المحولة له، 

كمقرر حر بنفس عدد الساعات المعتمدة.
  ٦.يحتسب للطالبة الرسوب في جامعتها المحولة منها عند احتساب مراتب 

الشرف.
  ٧.يبدأ احتساب معدل الطالبة المحولة من خارج الجامعة من معدل أول فصل 

دراسي درسته في جامعة األميرة نورة بنت عبد الرحمن.
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٧

االجراءات من عمادة القبول والتسجيل بعد قبول التحويل:

 ١.التواصل مع الطالبة عبر البريد اإللكتروني المسجل بنموذج الطلب 
للحضور إلى مقر عمادة القبول والتسجيل مع تحديد الوثائق 

المطلوبة الستكمال إجراءات القبول
 ٢.تحضر الطالبة الوثائق التالية:

   أ.أصل الشهادة الثانوية العامة للمطابقة.
   ب.نسخة حديثة معتمدة من سجلها األكاديمي يحتوي نتيجة الفصل الذي 

تقدمت فيه للتحويل
   ج.إفادة من جامعتها بكافة المكافآت التي استلمتها.

   د. اخالء طرف من جامعتها.
 ٣.توقيع الطالبة على نموذج المعادلة.
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٨

ضوابط للطالبات المحوالت من خارج الجامعة:
 ١.تلتزم الطالبة بإحضار ما يطلب منها من وثائق في الوقت المحدد.

 ٢.ال يسمح للطالبة بتغيير التخصص.
 ٣.ال يسمح للطالبة باالعتذار أو التأجيل في الفصل األول للقبول.
 4.يحق للطالبة أن تأخذ صورة من وثيقة المعادلة بعد اعتمادها.

 5.ال يحق للطالبة المطالبة بمعادلة مقررات أخرى بعد مرور فصل دراسي.
 ٦.يتم صرف المكافأة ابتداء من الفصل الدراسي الذي تنتظم فيه بالدراسة 

في جامعة األميرة نورة بنت عبدالرحمن، مع احتساب المكافآت التي استلمتها 
في جامعتها السابقة.
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االجراءات المطلوبة من الطالبة بعد القبول النهائي: 

 ١.تتوجه الطالبة المقبولة إلى مركز الهوية الجامعية )محطة ٤( لتستخرج 
بطاقة جامعية خاصة في جامعة األميرة نورة بنت عبدالرحمن، مع ضرورة احضار 

الهوية الوطنية ووثيقة تثبت فصيلة الدم
 ٢.تراجع الطالبة إدارة المكافآت للحصول على بطاقة الصراف البنكية الخاصة بها 

كطالبة في جامعة األميرة نورة بنت عبد الرحمن..
 ٣.تراجع الطالبة قسمها للتعرف على مرشدتها األكاديمية. 

 4.على الطالبة أن تتأكد من تسجيل المقررات المناسبة لها.
 5.متابعة بريدها الجامعي الخاص بجامعة األميرة نورة بنت عبدالرحمن لمعرفة 

كل ما يخصها.
 ٦.الدخول على حسابها في النظام األكاديمي )بانار( وطباعة جدولها.

 ٧.لها أن تتمتع بكافة حقوق الطالبة في جامعة األميرة نورة بنت عبدالرحمن 
وتلتزم بكافة الواجبات المطلوبة منها.
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المكافآت في جامعة األميرة نورة بنت عبدالرحمن:

 ١.تمنح الطالبة المقبول تحويلها إلى جامعة األميرة نورة بنت عبدالرحمن حساب 
خاص بها في بنك الرياض تلقائيا.

 ٢.تستلم بطاقة صراف من إدارة المكافآت في عمادة القبول والتسجيل.
 ٣.يصرف شهريا لطالبة التخصصات العلمية )١000( ريال، وللتخصصات األدبية 

)٨50( ريال.
 4.يتم خصم )١0( رياالت من المكافأة لصالح صندوق الطالبات شهريا. 

 5.تحتسب للطالبة المحولة من خارج الجامعة كافة المكافآت التي استلمتها 
في جامعتها المحولة منها ضمن المكافآت المخصصة لها نظاما.

 ٦.تحتسب مدة الدراسة التي أمضتها في جامعتها ضمن المدة النظامية لها.
 ٧.تصرف للطالبة المنتظمة مكافأة تفوق قدرها 500 ريال في الفصل إذا حصلت 

على تقدير فصلي ممتاز أي بمعدل ال يقل عن )4.50(،
 ٨.تتوقف المكافأة اذا انخفض المعدل التراكمي للطالبة عن )٢( من )5(، حتى 

وان كان المعدل الفصلي أعلى من ذلك.



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 

٨:00 إلــى 1:٣0 ، ونرحــب بــكل مقتراحتــك.

لالستفسار والتواصل:
البريد اإللكتروني: 

dar-eq@pnu.edu.sa

الهاتف:
011٨2٤٣٤٨1 ، 011٨2٤٣٤٨0 ، 011٨2٤٣٤٤٩ 

المكان:
ــى  ــق المطــار(، مبن ــول والتســجيل، حــي النرجــس )طري  عمــادة القب

.)POاإلدارة، المدخــل الجنوبــي )2(. رقــم المواقــف )٥

وتحقيــق  اقتصادنــا  لتنويــع  والمحــّرك  المفتــاح  االســتثمارية  قوتنــا  ســتكون 
 لربــط 

ً
ننا موقعنــا االســتراتيجي مــن أن نكــون محــورا

ّ
اســتدامته. فيمــا ســيمك

القــارات الثــالث.





ــة المحولــة مــن خــارج الجامعــة، مثــل الشــروط  محولــة يضــم كافــة المعلومــات التــي تهــم الطالب

المطلوبــة واالجــراءات المتبعــة فــي التحويــل والمعــادالت ومــا يخــص نظام صــرف المكافأة الشــهرية 

فــي جامعــة األميــرة نــورة بنــت عبــد الرحمــن وغيرهــا مــن المعلومــات التــي تهــم الطالبــة.

1.مقبولة

2.بطاقتي_الجامعية

٣.ُمكافأتي

٤.جدولي 

٥.اختباراتي

6.معدلي

7.صيفي

٨.مؤجلة_ومعتذرة

٩.منقطعة

10تغيير تخصصي

10.تغيير تخصصي
١١.محولة

12.زائرة

٣-إذا اردت أن...؟ جديد

1٤-خطتي جديد

1٥-مرشدتي جديد

16-خريجة

17-تخصصت جديد
1٨-طالبة منحة جديد

إعداد

د. منيرة بنت محمد العميل

وكيلة عمادة القبول والتسجيل

مراجعة

د. فرح بنت منصور العسكر

عميدة القبول والتسجيل

تصميم

تغريديحيى دراج - شذى 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 


