
مقدمة
والطالبة  الجامعة  بين  والتسجيل همزة وصل  القبول  عمادة  تعد       
والمجتمع، فمن أروقتها تنطلق الطالبة إلى رحاب الجامعة، ومن أروقتها 
العمادة  تحمل  االنطالقتين  وبين  المجتمع،  رحاب  إلى  الخريجة  تنطلق 
العمليات  عن  الكافية  بالمعلومات  الطالبة  تزويد  مهمة  عاتقها  على 
التطورات  مواكبة  إلى  تسعى   كما  التنظيمية،  واإلجراءات  األكاديمية 
التقنية التي تساهم في تحسين آلية العمل وإنجاز المهام. ومن هذا 
بنت  نورة  األميرة  والتسجيل في جامعة  القبول  تقدم عمادة  المنطلق 
األكاديمية  اإلجراءات  تبين  التي  التوضيحية  السلسلة  عبدالرحمن هذه 

التي قد تحتاج إليها الطالبة في مشوارها التعليمي. 

الجامعة  لطالبات  موجهة  سلسلة  من  جزء  هو  الكتيب  وهذا     
يوضح  للطالبة  مرشد  دليل  مسحتِ(  )لو  سلسلة  وٌتعد  ومنسوبيها، 
اإلجراءات األكاديمية التي قد تحتاج إليها في مسيرتها الجامعية، حيث 

يوفر المعلومة الكافية لبناء خبراتها بنفسها.  

    نرجو اهلل تعالى أن تحقق هذه السلسة تطلعاتنا وأن تكون كافية 
ومستوفية لجميع االستفسارات.

ونتقدم بالشكر واالمتنان إلى كل من ساهم في بناء هذه السلسلة حتى 
وصلت لك بهذه الصورة، ونخص بالشكر كاًل من :

 
أ.لميس عبداهلل الحرير  لمشاركتها الفاعلة في التصميم و اإلخراج 

 وموظفات مكتب وكيلة العمادة لمتابعتهن الطباعة

 كما نقدم أسمى آيات الشكر لفريق العمل في إدارة الطباعة و النشر في جامعة 
األميرة نورة لتعاونهم وحرصهم على جودة العمل.

تم االنتهاء من هذا الكتيب في شهر ذي القعدة 1437هـ



تمهيد
الصيفي  الفصل  في  مقررات  بتوفير  واألقسام  الكليات  بعض  تساهم 
التراكمي،  معدلهن  ورفع  المواد  بعض  اجتياز  من  الطالبات  لتمكين 
استغالل  على  الحريصات  الطالبات  من  إقباالً  الصيفي  الفصل  ويشهد 
استغالل  منهن   األخرى  المجموعة  تفضل  بينما  ومستقبلهن،  أوقاتهن 
الدراسة  أجواء  من  والتحرر  النفس  عن  الترويح  في  الصيفية  اإلجازة 
والقاعات واالختبارات وتجديد الهمة والنشاط، ولعل أهم ما يميز الفصل 
الدراسي الصيفي هو حل مشكلة متطلبات التخرج للطالبات بشكل عام 

والمتعثرات دراسيًا بشكل خاص.
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•  فصل دراسي مدته الزمنية ال تزيد على ثمانية أسابيع.
واالختبارات  التسجيل  فترتا  مدته  ضمن  تدخل  ال   •

النهائية.
الدراسة  مدة  الختصار  فرصة  الصيفي  الفصل  يعد   •
واإلسراع بالتخرج  أو للتخفيف من العبء الدراسي خالل 
الذي  أو الجتياز متطلبات لمقررات في الفصل  الفصل، 

يليه.
المقررة  المدة  ضمن  الصيفي  الفصل  يحتسب  ال   •
الفرص  يحتسب ضمن  ال  التخرج، كما  إلنهاء متطلبات 

االستثنائية.

ما هو الفصل الصيفي
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كثيرة الفرص في الحياة،والمتميز
 من يستغلها، والصيفي هو 
أحد الفرص فأبدعي وتألقي .
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1.  ُيعلن التقويم الصيفي مع التقويم الجامعي قبل بداية العام الدراسي.

2.  يتاح للطالبة الحذف واإلضافة في الفصل الصيفي عبر الخدمة الذاتية، 
حسب المواعيد المعلنة بالتقويم الجامعي.

3.  الحد األدنى للعبء الدراسي في الفصل الصيفي )2( ساعة معتمدة.

4.  الحد األعلى للعبء الدراسي في الفصل الصيفي )9( ساعات معتمدة.

5.  تدرس الطالبة المقررات في الفصل الصيفي بساعات مضاعفة، فالمقرر 
الذي ساعاته المعتادة )3( ساعات أسبوعيًا يدرس )6( ساعات أسبوعيًا.

6.  زمن الساعة الدراسية نفسها في الفصل االعتيادي )خمسون دقيقة(.

7. يمكن للطالبة المعتذرة  والمؤجلة الفصل الثاني التسجيل في الفصل 
الصيفي.

8.  ال يمكن تسجيل الفصل الصيفي للطالبة المنقطعة في الفصل الثاني.

9. تخصص 3 أيام لالختبارات النهائية في نهاية الفصل الدراسي الصيفي.

10. يصرف للطالبة مكافأة الفصل الصيفي؛ إن كانت مستحقة لها، حتى وإن 
لم تسجل.

11. يتم طرح المقررات في الفصل الصيفي حسب ما تراه إدارة الكلية مناسبًا،
    لتوفر اإلمكانات.

 ضوابط دراسة الفصل الصيفي في جامعة األميرة
نورة بنت عبدالرحمن
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ضوابط االعتذار في الفصل الصيفي

التقويم  المحدد في  الموعد  الصيفي في  الفصل  االعتذار عن  يمكن    .1
المعتمد .

2.  في حالة االعتذار عن جميع مقررات الصيفي وكانت أكثر من مقررين 
التي  االعتذار  مرات  من  ويحسب  دراسي،  فصل  عن  اعتذار  ُيحسب 
غير  وفصلين  للبكالوريوس  متتالية  غير  فصول   3( الطالبة  تستحقها 

متتاليين للدبلوم(.
 

3.  ُيحسب االعتذار عن مقرر من عدد مقررات االعتذار المحددة للطالبات 
نظامًا. )5 مقررات للبكالوريوس و3 مقررات للدبلوم(.

4.  يتم تقديم االعتذار يدويًا في عمادة القبول والتسجيل.
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الغياب والحرمان
1.  تحسب نسبة الغياب في الفصل الصيفي على 8 أسابيع بضعف ساعات المقرر.

2. على الطالبة متابعة نسبة غيابها بنفسها مع أستاذ المقرر حيث ال يوجدانذارات 
للغياب 

3.  سيتم تبليغ الطالبة المحرومة من دخول االختبار النهائي في حينه.

القسم  تبليغ  الطالبة  على  يجب  قاهر  وعذر  اضطرارية  ألسباب  الغياب  عند    .4
المختص وأستاذ المقرر، حتى ال تتعرض للحرمان.

االعالنات  ولوحات  الجامعة  وموقع  االلكتروني  البريد  متابعة  الطالبة  يلزم   .5
باستمرار لالطالع على كل ما يستجد من أمور.
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تفخر عمادة القبول والتسجيل في جامعة األميرة نورة بنت 
عبدالرحمن بتقديم الدعم األكاديمي لمنسوباتها؛ بأعلى جودة 

وبأقصر وقت وأقل اجراءات

جدول عدد الساعات ونسبة الغياب في الفصل الصيفي

الحرمان 
% 25

اإلنذار الثاني 
% 20

اإلنذار األول  
10%

عدد ساعات 
االتصال

عدد 
الساعات 
المعتمدة

8 6 3 4 2

12 9 4 6 3

16 12 6 8 4

توجيه الطالبة إلى كيفية االستفادة من الفصل الصيفي، 
من مهام المرشدة األكاديمية المحترفة.



للتواصل مع إدارة التسجيل األلي

Dar-reg@pnu.edu.sa  : البريد اإللكتروني 

هاتف :   0118243419

موقع عمادة القبول والتسجيل

لمزيد من المعلومات فضاًل اإلطالع على الوسم في وسائل التواصل 
اإلجتماعي :

 
PNU _ صيفي _ في#

النسخة اإللكترونية

مواضيع ذات صلة
جدولي                                   معدلي


