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١

مقدمة الطبعة الثانية
     صدرت الطبعة األولى من سلسلة لو سمحِت عام ٢٠١٦ ولقيت إقباالً كبيرا 
من داخل الجامعة وخارجها ألسباب منها: أنها أجابت على الكثير من التساؤالت 
التي قد تحتاجها الطالبة واإلدارية وعضو الهيئة التعليمية باإلضافة لسهولة 

المحتوى واالحترافية بالعرض واإلخراج.

 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.

 

تم األنتهاء من هذا الكتيب في شهر ذي القعدة ١٤٣٩ ه



مقدمة الطبعة األولى
     تعــد عمــادة القبــول والتســجيل همــزة وصــل بيــن الجامعة والطالبــة والمجتمع، 
فمــن أروقتهــا تنطلــق الطالبــة إلــى رحــاب الجامعــة، ومــن أروقتهــا تنطلــق الخريجــة 
ــى عاتقهــا مهمــة  ــادة عل ــن تحمــل العم ــن االنطالقتي ــاب المجتمــع، وبي ــى رح إل
واإلجــراءات  األكاديميــة  العمليــات  عــن  الكافيــة  بالمعلومــات  الطالبــة  تزويــد 
التــي تســاهم  التقنيــة  التطــورات  إلــى مواكبــة  التنظيميــة، كمــا تســعى 
ــادة  ــق تقــدم عم ــن هــذا المنطل ــاز المهــام. وم ــل وإنج ــة العم فــي تحســين آلي
ــورة بنــت عبدالرحمــن هــذه السلســلة  القبــول والتســجيل فــي جامعــة األميــرة ن
التوضيحيــة التــي تبيــن اإلجــراءات األكاديميــة التــي قــد تحتــاج إليهــا الطالبــة فــي 

مشــوارها التعليمــي. 
ــوبيها،  ــة ومنس ــات الجامع ــة لطالب ــلة موجه ــن سلس ــزء م ــو ج ــب ه ــذا الكتي ه
 يوضــح اإلجــراءات األكاديميــة التــي قــد 

ً
عــد هــذه السلســلة دليــاًل مرشــدا

ٌ
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 

ــاء هــذه السلســلة  ــى كل مــن ســاهم فــي بن ــان إل ونتقــدم بالشــكر واالمتن
حتــى وصلــت لــك بهــذه الصــورة، ونخــص بالشــكر كالً مــن: الطالبــة تغريــد بنــت يحي 
ــم  ــة فــي التصمي ــي لمشــاركتهما الفعال ــت طــارق العل ــة شــذى بن دراج والطالب
واإلخــراج، و أ. ريــم بنــت محمــد البريــكان لمتابعتهــا الطباعــة، كمــا نقــدم أســمى 
آيــات الشــكر لفريــق العمــل فــي إدارة الطباعــة والنشــر فــي جامعــة األميــرة نــورة 

لتعاونهــم وحرصهــم علــى جــودة العمــل.
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المكافأة 
   هــي مبلــغ مــن المــال ُيصــرف شــهريا للطالبــة المنتظمــة فــي 
الجامعــة، ويختلــف المبلــغ بيــن الكليــات العلميــة والكليــات النظريــة.

شروط صرف المكافأة الشهرية
 ١.أن تكون الطالبة منتظمة.

ــة ســعودية أو مــن أم ســعودية أو أم مواطــن   ٢.أن تكــون الطالب
ســعودي أو طالبــة منحــة رســمية مــن خــارج المملكــة )االبتعــاث 

الخارجي-االبتعــاث الجزئــي( فقــط.
 ٣.أال يقل معدل الطالبة التراكمي عن )٢( من )5(.
 ٤.تصرف المكافأة خالل مدة البرنامج الدراسي )*(.

أسباب توقف صرف المكافأة للطالبة:
 ١.تجاوز مدة البرنامج الدراسي )*(.

 ٢.تأجيــل الفصــل الدراســي أو االعتــذار عــن دراســة الفصل الدراســيأو 
إيقاف الدراســة.

 ٣.االنقطاع عن الدراسة.
 ٤.انخفاض المعدل التراكمي عن )٢(.

 5.الفصل التأديبي.



جامعة األميرة نورة منارة المرأة للمعرفة والقيم
٤

م

١

مالحظةمدة البرانامجالكلية

٢

٣

٤
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٦

٧

٨

التربية
 

اإلدارة واألعمال
 

 العلوم
 

 التصاميم والفنون
علوم الحاسب 

 والمعلومات
اآلداب

 
اللغات

 
 

الخدمة االجتماعية

 
 

٨ فصول تخصص 

لدفعة ١٤٣٧

 
يضاف فصلين تحضيري 

لطالبات دفعة ١٤٣٦ 

وما قبل

)*( مدة البرامج:
   هــي مــدة البرنامــج المقــررة للتخــرج حســب الخطــة الدراســية 
حتســب مــن الفصــل الــذي قبلــت 

ُ
المعتمــدة مــن مجلــس الجامعــة، وت

ــل  ــل وال يدخ ــذار والتحوي ــول االعت ــك فص ــي ذل ــا ف ــة بم ــه الطالب في
ــاع. ــل واالنقط ــول التأجي ــا فص ضمنه



جامعة األميرة نورة منارة المرأة للمعرفة والقيم
٥

مقدار المكافأة الشهرية:
الحاســب  علــوم  العلــوم،  )الصحيــة،  للتخصصــات  ريــال   )١000(.١  
واألعمــال:  اإلدارة  والفنــون،  التصاميــم  الهندســة،  والمعلومــات، 

األعمــال(. إدارة  للتخصص:علــوم 

م

٩

مالحظةمدة البرانامجالكلية

١0

١١

١٢

١٣

١٤

١5

الهندسة
 

التمريض

 
 

الصحة وعلوم التأهيل
 
 

دكتور العالج الطبيعي
 
 

الطب والجراحة
 
 

طب وجراحة األسنان

 
 

 
دكتور صيدلي

 

٨ فصول دراسية
 

 
فصلين تأسيسي صحي 

+ ٦ فصول تخصص

 

 
 

فصلين تأسيسي صحي
 + ٦ فصول تخصص

 

 
 

فصلين تأسيسي صحي
 + ١٠ فصول تخصص

 

 
 

فصلين تأسيسي صحي
 + ٥ سنوات

 

 
 

فصلين تأسيسي صحي
 + ٥ سنوات

 

 
 

فصلين تأسيسي صحي
 + ١٠ فصول

 
يضاف راتب سنة 

االمتياز
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موعد صرف المكافأة الشهرية:
ــودع المكافــأة فــي حســاب الطالبــة تلقائيــا؛ خــالل الفتــرة مــن ٢٦ 

ُ
   ت

إلــى ٢٨ مــن كل شــهر ميــالدي.

مكافأة التفوق
 ١.تصــرف مكافــأة التفــوق مــرة واحــدة كل فصــل دراســي للطالبــات 

المنتظمــات.
 ٢.مقدار مكافأة التفوق )٥٠٠( ريال.

 ٣.تصرف للطالبة التي تحقق الشروط اآلتية:

  أ.لم تتجاوز مدة البرنامج المقيدة به.
  ب.حصلت على معدل فصلي ال يقل عن )٤.٥٠(.

  ج.ال تقــل ســاعات المعــدل فــي ذلــك الفصــل عــن )١٢( ســاعة 
الخريجــات. ذلــك  مــن  ويســتثنى  معتمــدة 

الخدمــة  التربيــة،  اللغــات،  )اآلداب،  للتخصصــات  ريــال   )٨50(.٢   
) األنظمــة  لتخصصــي  واألعمــال:  اإلدارة  االجتماعيــة، 

  ٣. يخصــم )١0( ريــاالت مــن المكافــأة شــهريا لصنــدوق الطالبــات، وال 
يحــق للطالبــة المطالبــة بهــا بعــد التخــرج.

  ٤. تصــرف زيــادة مكافــأة الطالبــات بنســبة ١0% بنــاء علــى األمــر 
الســامي، مــن تاريــخ ١٩-ربيــع الثاني-١٤٣٩هـ الموافــق ٦-يناير-٢0١٨م 

ولمــدة ســنة
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مكافأة الفصل الصيفي:
فــي  المنتظمــات  للطالبــات  الصيفــي  الفصــل  ١.تصــرف مكافــأة   

الثانــي الدراســي  الفصــل 
أو  المعتــذرات  للطالبــات  الصيفــي  الفصــل  تصــرف مكافــأة  ٢.ال   
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.
 ٣.ال تصــرف مكافــأة الفصــل الصيفــي إذا ســجلت الطالبــة فــي 

الفصــل الصيفــي واعتــذرت عنــه.

 فــي حســابها 
ً
  د.يتــم إيــداع مكافــأة التفــوق للمســتحقة تلقائيــا

بــدون الحاجــة للمطالبــة بهــا.
  ه.تصــرف مكافــأة التفــوق للخريجــة إذا انطبقــت عليهــا شــروط 

صــرف المكافــأة الشــهرية.
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بطاقات الصراف الخاصة بالمكافأة الجامعية:
 ١.هــي بطاقــة صــراف مخصصــه للطالبــة الجامعيــة علــى نظــام مدى 

وتختلــف مزاياهــا عــن بطاقــات الصــراف للحســابات الجارية.
ــد قبولهــا للدراســة  ــة عن ــكل طالب ــة الصــراف ل ــم إصــدار بطاق  ٢.يت

ــاض ــك الري فــي الجامعــة بالتعــاون مــع بن
 ٣.يتــم تســليمها للطالبــة المســتجدة حســب المواعيــد التــي يعلــن 

عنهــا فــي موقــع الجامعة الرســمي

 ٤.تتميز بطاقة الصراف بالخصائص التالية:
   -يمكــن اســتخدامها فــي الشــراء مــن نقــاط البيــع فــي المحــالت 

التجاريــة
   -تسديد الفواتير أو المستحقات عن طريق الصراف اآللي

   -وصــول رســالة قصيــرة توضــح العمليــة التــي تمــت علــى حســاب 
الطالبــة عنــد إجــراء أي عمليــة ماليــة 

   -ُيمكن السحب من جميع صرافات بنك الرياض مجانا.
   -ُيمكــن إجــراء )٤( عمليــات ســحب فــي الشــهر مــن أي صــراف آلــي 
غيــر بنــك الريــاض مجانــا، ومــا زاد عــن ذلــك يكــون برســوم )٨0( هللــة 

علــى كل عمليــة.
   -تستقبل حواالت من أي بنك.

   -ال تقبل التحويل إال لحسابات بنك الرياض.
   -مــدة البطاقــة )٤( ســنوات مــن تاريــخ اإلصــدار. ويمكــن تجديدهــا 

مــن فــروع بنــك الريــاض بالجامعــة.
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مكافأة الطالبة الزائرة لجامعة أخرى
١.تتوقــف مكافــأة الطالبــة فــي الفصــل الذي تدرســه خــارج الجامعة؛ 

)بنظــام الزيارة( 
٢.يتــم صــرف المكافــأة كاملــة للطالبــة الزائــرة بعــد أن تصــل نتيجــة 
ذلــك الفصــل مــن الجامعــة األخــرى إلــى عمــادة القبــول والتســجيل، 

وذلــك إذا انطبقــت عليهــا شــروط صــرف المكافــآت.

بدل ذوات االحتياجات الخاصة
يصــرف بــدل شــهريا للطالبــات مــن ذوات االحتياجــات الخاصــة وذلــك 
بعــد مراجعــة الطالبــة لمركــز دعــم ومســاندة ذوات االحتياجــات 

ــك. ــة النمــوذج الخــاص بذل ــة وتعبئ ــة التربي الخاصــة فــي كلي
مشكالت وحلول
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حلولمشكالت

توقف حساب الطالبة البنكي 
بسبب عدم استخدامه لمدة تزيد 

عن ٣ أشهر

إرسال بريد الكتروني إلدارة المكافآت من )بريد الطالبة 

الجامعي( 

dsa_rewards@pnu.edu.sa

مالحظة:

يجب على الطالبة إجراء عملية سحب مبلغ من 

المكافأة خالل ٣ أشهر حتى ال يتوقف حسابها 

البنكي. 

التوجه الى أحد فروع بنك الرياض في الجامعة محطة نسيان الرقم السري أو الخطأ فيه

A٤ أو محطة A١٠ لتفعيل الرقم السري

طلب إعادة إصدار البطاقة كالتالي:فقدان بطاقة  الصراف أو سحبها

١.إيقاف البطاقة باالتصال بخدمة العمالء في بنك 

الرياض )٩٢٠٠٠٢٤٧٠(.

٢.التوجه الى أحد فروع بنك الرياض في الجامعة محطة 

A٤ أو محطة A١٠ بعد ٢٤ ساعة على اإليقاف. 

٣. يجب احضار اثبات الطالبة )البطاقة الجامعية مع أصل 

الهوية(
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المطالبة بالمبلغ بالخطوات التالية:

 االتصال بخدمة العمالء لبنك الرياض )٩٢٠٠٠٢٤٧٠(.

 اختيار رمز )*( ومن ثم رقم )٤( 

 اعطاء موظف البنك المعلومات الالزمة ورقم الصرافة التي 

تمت فيها العملية أو موقعها مع توضيح أن المبلغ تم 

خصمة من الحساب دون استالمه

حفظ رقم المطالبة ومتابعة الطلب باالتصال مره أخرى 

بخدمة العمالء إذا لم يتم ايداع المبلغ خالل )٢٠( يوم من 

المطالبة  

خصم مبالغ من الحساب بعد 
طلبها من آلة الصراف أو نقاط 

البيع بدون استالم المبلغ

١.ادخال بطاقة الصراف في آلة الصراف اآللي )ATM( لبنك 

الرياض وادخال الرقم السري.

٢.من قائمة العمليات يتم اختيار )كشف حساب( ثم 

)العمليات السابقة(.

٣.من القائمة يمكن معرفة الرصيد الحالي للحساب ومعرفة 

آخر )٥( عمليات تمت على الحساب حيث أن:

دائن )إيداع مبالغ(.

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

٤.طباعة االيصال وحفظه 

مالحظة: التاريخ في الكشف يكون حسب التقويم 

الميالدي.

طلب كشف حساب آلخر )٥( 
عمليات من آلة الصراف

حلولمشكالت 

مشكلة في راتب االمتياز 
)لطالبات التخصصات الصحية(

مراجعة الطالبة  مكتب شؤون الطالبات في كليتها، حيث 

تصرف مكافأة وراتب سنة االمتياز عن طريق إدارة الرواتب 

بالجامعة 

أخرى بخدمة العمالء إذا لم يتم ايداع المبلغ خالل )٢٠( يوم 

من المطالبة  
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اتصل بنا

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

٨:٠٠ إلــى ١:٣٠ ، ونرحــب بــكل مقتراحتــك.

للتواصل مع إدارة المكافآت في جامعة األميرة نورة
البريد اإللكتروني

dsa_rewards@pnu.edu.sa

الهاتف  
٠١١٨٢٤٣٧٢٢      ٠١١٨٢٤٣٥٦٢

المكان
 )POعمادة القبول والتسجيل الدور األول - مكتب رقم )١.٢٢٤(، )مواقف ٥

 محطة A١0(( أو محطة )F١( من داخل الجامعة
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ســنلتزم برفــع كفــاءة اإلنفــاق العــام وتحقيــق الكفــاءة فــي اســتخدام المــوارد 
والحــد مــن الهــدر، وســنطلق برنامــج )قــوام( الــذي اســتلهمنا اســمه مــن قــول 

اللــه تعالــى:
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للتواصل مع بنك الرياض في جامعة األميرة نورة
الحساب الرسمي في تويتر

  riyadhbank@

حساب خدمة العمالء  
ascriyadbank@

الرقم الموحد لخدمة العمالء 
٩٢٠٠٠٢٤٧٠

المكان
فرع محطة A٤   )الدور األول( 
فرع محطة A١٠ )الدور األرضي(

أوقات العمل
من الساعة ٨ صباحا وحتى الساعة ٣ مساء
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ُمكافأتي
 يضم كافة المعلومات التي تهم الطالبة عن نظام صرف المكافأة في جامعة األميرة نورة 

بنت عبدالرحمن مثل شروط صرفها، وتوقفها، والمكافآت الخاصة وبطاقات الصراف، وغيرها من 
المعلومات التي تهم الطالبة.

١.مقبولة
٢.بطاقتي_الجامعية

٣.ُمكافأتي
٤.جدولي 

٥.اختباراتي
٦.معدلي
٧.صيفي

٨.معتذرة_ومؤجلة
٩.منقطعة

١٠.تغيير تخصصي
١١.محولة

١٢.زائرة

٣-إذا اردت أن...؟ جديد

١٤-خطتي جديد

١٥-مرشدتي جديد

١٦-خريجة

١٧-تخصصت جديد

١٨-طالبة منحة جديد

إعداد

د. منيرة بنت محمد العميل

وكيلة عمادة القبول والتسجيل

مراجعة

د. فرح بنت منصور العسكر

عميدة القبول والتسجيل

تصميم

تغريدبنت 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 


