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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  )لومسحتِ(  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 والنشر في جامعة 
األميرة نوره لتعاونهم وحرصهم على جودة العمل.

تم االنتهاء من هذا الكتيب في شهر ذي القعدة 1437هـ
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   عزيزتي الطالبة: 

يســر أســرة عمــادة القبــول والتســجيل فــي جامعــة األميــرة نــورة بنــت 
عبدالرحمــن أن ترحــب بــك، وهــي تتطلــع إلــى أن تنضمــي إليهــا 
كإحــدى الدارســات فــي أحــد 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، 
الجامعــة. إلــى  التحويــل  يخــص  مــا  لــك كل  نوضــح  أن  ويســعدنا 

التحويل

هي حركة أكاديمية تقوم بها الطالبة لتحويل دراستها من 
جامعتها المقيدة بهــــا إلــى جامــعة أخــرى خــارج منطقتها 
لظـــروف تعـــــرضت لهــا؛ مثل نقــل ولــي األمــر إلى منـــطقة
 أخــرى، وتــخــضع للـــسياســات واإلجــــــراءات التي تحــــــددهـا 

جامعة األميرة نورة بنت عبدالرحمن.

ضوابط قبول التحويل إلى جامعة األميرة نورة بنت 
عبدالرحمن: 

يجب على الطالبة التي ترغب التقدم للتحويل
 إلى جامعة األميرة نورة بنت عبدالرحمن أن

 تحقق الشروط التاليـة:
 ١. أن تكون سعودية أو ألم سعـودية.

٢. أن تكون تدرس بنظام االنتظام في جامعة حكومية
 أو جامعة معترف بها في وزارة التعليم

 )مع ارفاق خطاب االعتراف من الوزارة للجامعات الخارجية(.
٣. أال تكون مفصولة من الجامعة المحولة منها ألي سبب.

٤. أن تكون قد درست ما ال يقل عن فصلين دراسيين في 
جامعتها.
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٥. أن يوجد سبب مقبول للتحويل.
٦. أن تكون نسبتها المركبة ضمن مؤشر القبول في جامعة األميرة نورة 
بنت عبدالرحمن فــي نفـــس العــام الذي تـقدمت فيــه للتحويل للجامـعة.

٧. أال يـــقـــل معــدلها التــــراكــمي عــن )3.75( مـن )5( أو )2.75( مـن )4(.
٨. أن يتم تقديـــم الطلب خـــالل الفترة المحددة لتقديم طلبات التـــحويـل 

والمعلنة في التقويم الجامعي. 
٩. أن يـــكـــون طلــــب التحــــويل على نفـس التخصــص المـقــيدة بــه فــــي 
جامعتــها، ويكـــون متـــاح في جامعـة األمـــــــيرة نــــــــورة بنت عبــدالرحمـــن.
١٠. ال يحق للمقبولة التقديم على تغيير تخصصها في جامعة األميرة نورة 

بنت عبدالرحمن.

مالحظات:
يتــم تســليم الطالبــة دليــل بكافــة السياســات واإلجــراءات الخاصــة بالمحــوالت 

مــن خــارج الجامعــة.
تقديم الطلب ال يعني القبول، ويتم الرد بعد دراسته من جهات االختصاص.

ضوابط رفض طلب التحويل إلى جامعة األميرة 
نورة بنت عبدالرحمن:

ال يقبل تحويل الطالبة في الحاالت:
 أ . إذا كانت الطالبـــــة مفصولــــــة تأديبيـــــا أو أكاديميـــــا.
ب. إذا كانت الطالبة تدرس في جامعة داخل الريــــــاض.

ج . التخصص المطلوب غير متوفر ضمـــــــن تخصصــــــــات جــــــامعــــــــة األمـيـــــــرة 
نـــــــورة بنــــــــــــــت عبــــــدالرحـــمـــــــن.

د . إذا لم تجتـاز الشـروط الخاصــة بالتخصص المطلــوب. 
هـ. إذا اتضح بعد معادلــــــة مقـــــــــــرراتها أنـــها أنهـــــــــت

 أكــــثر من ٤٠ % من البرنامج المطلوب التحويل عليه.
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 االجراءات المطلوبة من الطالبة عند التقدم بطلب التحويل إلى 
جامعة األميرة نورة بنت عبدالرحمن: 

والتسجــــيل  القبــول  عمــادة  إلــــى  المطلوبــــة  الوثائـــــق  تقديــم  يتــم   .١
المطـــــار(،  )طريــق  النرجـــــــس  بحــي  للجامعــة  األكاديمــي  المبنــى  فــــي 
 .)PO5( ــف ــم المواقـــ ــي )٢(. رقــــ ــل الجنوبـــــ ــي، المدخــــــــ ــى الرئيســـــــــ المبنــــــ
٢. تعبئــة كافــة حقــــــــول نمــوذج طلـــــب التحويــل المصــــــــمم عـــــــلى مــــستــــــوى 

الجامعة )نــــمــــوذج طلــــب تحــــويل مـــــــن خــــارج الجــامعـــة(.
الـــــــناجحة  األكـــاديمــــي:  بــالســــجل  الـــــواردة  المـــــقررات  جـــميــــــع  ترقيــــم   .٣
)...،٣  ،٢  ،١( الــــطلــــــب،  تقـــديــــم  عــنـــــد  لهــــا  والـــمـســــجلة  بـــــها 
ــي  ــجل األكـــاديمـــ ــي الســـــ ــمقرر فــ ــام الـــــ ــلته أمــــ ٤. تكتــب الرقــم الـــــذي سجـــ

ــر لـــه. علــى التوصـــيف المنـاظـ
٥. يســـلم لــــها مــــلف مخـصص من الجامعة وترتب الوثائق المطلوبة فيــــــه،

بالتسلسل التالي:
       أ. نموذج طلب التحويل )بالموقع( مكتمل البيانات.

      ب. السجل األكاديمي المعتمد والمـختوم ويظهر فيه آخر فصل
       دراســي مسجل للطالبة.

      ج. ترتــــب توصيف المقررات )نســــــخـــة مخـــتومـــة( التي نجحــــت 
      بهــا أو المسجلة لها وقت تقديم الطلب،حسب ترتيبها فــــــــي

      السجل األكاديمي.
      د. صورة من بطاقتها الجامعية )في جامعــتها( واألصـــــــــل

      للمطابقــة.
     هـ.. صـورة من بطاقــــة األحـــــــــوال )ســـاريــــة المفعــــول(

     واألصل للمطابقة.
      و. صورة من شهــادة الثـــــانويـــــة العامـة.
      ز. صورة من نتيجة القدرات والتحصيلي.
      ح. إثـبــــــــــــــات ســــــبب التــــحـــــــــويـــــــــــــل.
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الذي تقدمت فيه للتحويل.

اإلجراءات بعد الموافقة على طلب التحويل إلى جامعة األميرة 
نورة بنت عبدالرحمن : 

١. يتم التواصل مع الطالبة للحضور إلى عمادة القبول والتسجيل.
٢. تطلع الطالبة على معادلة المقررات وتوقع عليها، مع مالحظة أنه:

       أ. ال يسمح باالعتذار أو التأجيل في الفصل الدراسي األول لقبول التحويل.
      ب. يحق للطالبة إلغاء بعض المقررات التي تمت معادلتها لها. 

      ج. يحق للطالبة أن تأخذ صورة من المعادلة.
      

٣. تستلم الطالبة خطاب من عميدة القبول والتسجيل في جامعة األميرة 
نورة بالموافقة على التحويل.

٤. تلتزم بإحضار ما يطلب منها من وثائق وفي الوقت الذي تحدده عمادة 
القبول والتسجيل لها. مثل:

       أ. أصل شهادة الثانوية العامة.
      ب. إخالء طرف من جامعتها )األصل(.

      ج. نسخة حديثة معتمدة من سجلها األكاديمي يحتوي نتيجة الفصل 

      د. إفادة بكافة المكافآت التي استلمتها في جامعتها.
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االجراءات بعد تسليم الملف: 

يتم استخراج رقم جامعي للطالبة التي تم قبول تحويلها وعليها االلتزام 
بالتالي:

١. تتـــــوجه الطالبــة المقبولــة إلــــــى مــــركـــــــز الهويــــــــة الجامعيـــــة لتستــخــــرج 
بطـــاقــة جامعيــة خــــاصـــة فــــــــي جـــامــعــة األميــرة نــورة بنــت عبـــــدالرحــــمــــن.
مــرشــــدتـــهـــــا.  عــلـــى  للـــتعـــــرف  قسمــــــها  الطالبــــــــة  تـراجــــــع   .٢
لهــا. المناســبة  المقــررات  تســجيل  مــن  تتأكــد  أن  الطالبــة  علــى   .٣
نــورة  األميــرة  الخــاص بجامعــة  الجامعــي  ٤.  يجــب عليهــا تنشــيط بريدهــا 
٥. الدخول على حسابهــا في النـظـــام األكاديمي )بـــانــــار( وطـــباعة جـــدولها.
بهــا  الخاصــة  الصــراف  بطاقــة  الســتالم  المكافــآت  إدارة  مراجعــة   .٦
الرحـــــمـــــن. عــــبد  بنــــت  نــــــــــورة  األمـــــــــــيـــــــــرة  جامعــة  فــي  كطالبــة 
بنــت  نــورة  األميــرة  جامعــة  فــي  الطالبــة  حقــوق  بكافــة  تتمتــع  أن  لهــا   .٧

منهــا. المطلوبــة  الواجبــات  بكافــة  وتلتــزم  عبدالرحمــن 

معادلة المقررات للطالبات المحوالت من خارج جامعة األميـرة نورة:
١. ُتعــادل المقــررات التــي درســتها الطالبــة الُمحولــة بمقـــــررات جامعــــة األميــــرة 

نــورة بنــت عبدالرحمــن إذا تحققــت الشــروط:
       أ. تماثل عدد الساعات.

      ب. تطابق المحتوى بنسبة ٧٥% على األقل.
.)+C( ج. أن يكون تقديرها في المقرر ال يقل عن جيد مرتفع      

٢. ال تـــحتـــــــــســـب تقديـــــــرات المقــــــررات التــــــــــي تـــــــــمت معــــــــادلتــــــها فـــــــي 
بنــت  نــورة  األميــــــــرة  جامعــــــة  فـــــي  الفصـــــــلي  أو  التـــراكمـــــــــي  المعـــــــدل 

عبدالرحمــن.
٣. يرصد في سجل الطالبة األكاديمي درجة )مع( للمقررات التي تمت معادلتها.
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٤. ُيمكــن احتـــــساب المقـــــررات التــــــي ال تعـــــادل أي مـــــقرر فـــــي البـــــرنامج 
الــمحولة لـــــــه، كمقرر حر عندما تــكون درجتـــه ال تــــــقل عــــن جيــــد مـــــرتفع.
٥. يبــدأ احتســاب معــدل الطالبــة المحولــة مــن خـــارج الجامعــــــة مــن معـــــــدل 
أول فــــصل دراســــي درسته فــــي جامــــعة األمـــــــيرة نــــورة بنــــت عبد الرحمــــن.
٦. يحتســب للطالبــة الرســوب فــي جامعتهــا المحولــة منهــا عنــد احتســاب 

مراتــب الشــرف.

المكافآت في جامعة األميرة نورة بنت عبدالرحمن:

١. تمنــح الطالبــة المقبــول تحويلهــا إلــى جامعــة األميــرة نورة بنــت عبدالرحمن 
حســاب خــاص بهــا في بنــك الريــاض تلقائيا.

٢. تستلم بطاقة صراف من إدارة المكافآت في عمادة القبـــــول والتسجيـــل.

٣. يصــرف شــهريا لطالبــة التخصصــات العلميــة )١٠٠٠( ريــال، وللتخصصــات 
األدبيــة )٨٥٠( ريــال، وللســنة التحضيريــة )٨٥٠( ريــال.

٤. يتم خصم )١٠( رياالت مــــن الــمكـــافأة لصــالــح صنــدوق الطــالبات شــهريا.
 

٥. تحتسب للطالبة المحولة من خارج الجامعة كافة المكافآت التي استلمتها 
نظامــا. لهــا  المخصصــة  المكافــآت  ضمــن  منهــا  المحولــة  جامعتهــا  فــي 

المــدة  ضمــن  جامعتهــا  فــي  أمضتهــا  التــي  الدراســة  مــدة  تحتســب   .٦
لهــا. النظاميــة 

٧. تصــرف للطالبــة المنتظمــة مكافــأة تفــوق قدرهــا ٥٠٠ ريــال فــي الفصــل 
 )٤.٥٠( عــن  يقــل  ال  بمعــدل  أي  ممتــاز  فصلــي  تقديــر  علــى  حصلــت  إذا 
عبدالرحمــن(. بنــت  نــورة  األميــرة  جامعــة  شــروط  )حســب  الفصــل،  فــي 

٨. تتوقف المكافأة إذا انخفض المعدل التراكمي عن )٢( من )٥(، حتى وإن 
كان المعدل الفصلي أعلى من ذلك.



   

لالستفسار والتواصل

dar-eq@pnu.edu.sa : البريد اإللكتروني 

هاتف : 
0118243480
0118243449
0118243600 

 موقع عمادة القبول والتسجيل

التواصل  وسائل  في  الوسم  على  اإلطالع  فضاًل  المعلومات  من  لمزيد 

اإلجتماعي :
 

PNU _ محولة _ في#

النسخة اإللكترونية

مواضيع ذات الصلة
جدولي          معدلي           معادلتي 





�لومسحتِ محولة  يضم كافة المعلومات التي تهم الطالبةالمحولة من خارج الجامعة، مثل الشروط المطلوبة 
واالجراءات المتبعة في التحويل والمعادالت وما يخص نظام صرف المكافأة الشهرية في جامعة األميرة نورة 

بنت عبد الرحمن وغيرها من المعلومات التي تهم الطالبة.

1. مقبولة
2. هويتي )البطاقة الجامعية(

3. ُمكافأتي
4. جدولي

5. اختباراتي
6. معدلي
7. صيفي

8. معتذرة ومؤجلة

9. منقطعة
10.تغيير تخصصي

11. محولة
12. زائرة

13. معادلتي )قريبًا(
14. ماذا لو )قريبًا(
15. خطتي )قريبًا(

16.مرشدتي )قريبًا(
17. خريجة

إعداد:
د. منيرة بنت محمد العميل

مراجعة:
د. نورة بنت صالح السديس

تصميم:
رزان الحواس، لميس الحرير

تصوير:
أسماء الجابر 

لو�مسحتِ�: أنا خريجة ..
لو�مسحتِ�: مكافأتي ..

لو�مسحتِ�: أنا زائرة ..

هكذا دائمًا تبدأ الطالبة بسؤالها عمادة القبول والتسجيل،والعمادة 
تجيبها عن جميع استفساراتها بصدر رحب ولهذا أطلقت سلسلتها 

التعريفية التي جعلت عنوانها أول جملة تبدأ فيها الطالبة سؤالها 
)لومسحتِ( ..

وتم اختياره باقتراح ابنتنا
 الطالبة /ساره بنت عواض الشلوي 

كلية الحاسب والمعلومات - نظم معلومات .

إدارة الطباعة والنشر 

Admission_pnu


