
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 

وأ.نجالءعبداهلل العليان لمشاركتها بالمراجعة والتصميم
 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.

وختامًا نرحب بك عزيزتي المقبولة في جامعتك ونتمنى لك مستقباًل 
مشرقًا بإذن اهلل.

تم االنتهاء من هذا الكتيب في شهر ذي القعدة 1437هـ



 1. أن تكون الطالبة سعودية الجنسية أو من أم سعودية.
داخل                      من  يعادلها  ما  أو  العامة  الثانوية  شهادة  على  الحصول   .2

المملكة أو خارجها.
3. للمتقدمات على الكليات الصحية يشترط أن تكون الثانوية العامة أو 

ما يعادلها في القسم العلمي.
4. أال يكون قد مضى على شهادة الثانوية العامة أو ما يعادلها مدة تزيد 

عن خمس سنوات.  
5. أن تكون الطالبة تقدمت الختباري القدرات والتحصيلي المقدمين من 
المركز الوطني للقياس والتقويم )لخريجات الثانوية العامة من المملكة 
العربية السعودية أو من مدارس خارج المملكة تطبق المنهج الدراسي 

السعودي(.
6. أن تجتاز بنجاح أي اختبار أو مقابلة شخصية تحددها الجامعة.

حالة  مناسبة  عدم  اكتشاف  حال  وفي  طبيًا،  الئقة  الطالبة  تكون  أن   .7
تحويل  للجامعة  يحق  الصحية  للتخصصات  النفسية  أو  الصحية  الطالبة 

قبولها للتخصصات األخرى داخل الجامعة.
8. أال تكون الطالبة مفصولة من جامعة أخرى ألسباب تأديبية أو تعليمية.
9. أال يكون للطالبة سجل سابق في جامعة األميرة نوره بنت عبدالرحمن.

10. أال تكون الطالبة مقيدة أو مقبولة في جامعة أخرى.
11. أن تستوفي الطالبة أي شروط أخرى تعلن وقت التقديم.

12. أن تنطبق على الطالبة شروط القبول المعلنة التي تحددها الجامعة.
13. أال يكون سبق لها الحصول على درجة البكالوريوس.

شروط القبول
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إن إكمال إجراءات القبول حسب الجدول 
الزمني المعلن على بوابة القبول الموحد، 

يحميك من إلغاء قبولك



طريقة التقديم على الجامعة
 

يتم القبول في جامعة األميرة نوره بنت عبدالرحمن والجامعات الحكومية 
وتتم  للطالبات.  الموحد  اإللكتروني  القبول  بوابة  عبر  الرياض  بمنطقة 
ترتيب  وعلى  للطالبة  المركبة  النسبة  على  بناء  القبول  في  المفاضلة 

الرغبات للطالبة.

 لمزيد من المعلومات يرجى زيارة بوابة القبول االلكتروني الموحد للطالبات

www.rgu-admit.edu.sa
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٤جامعة األميرة نورة منارة المرأة للمعرفة والقيم

 معايير القبول في جامعة األميرة نورة

 كيف تحسب النسبة المركبة

يعتمد القبول في جامعة األميرة نوره بنت عبدالرحمن على معدل القبول 
 + القدرات   + العامة  )الثانوية  درجات  مجموع  وهي  المركبة(،  )النسبة 

التحصيلي( بنسب معينة كالتالي :

• الكليات الصحية

%30 المعدل التراكمي العام لشهادة الثانوية العامة + %30 للقدرات + %40 للتحصيلي

• جميع التخصصات )ما عدا الصحية(

%60 المعدل التراكمي العام لشهادة الثانوية العامة + %20 للقدرات + %20 للتحصيلي

مثال : طالبة ترغب بالتقديم على أحد الكليات العلمية، وحصلت على 
نسبة %95 ثانوية عامة ودرجة القدرات %80 ودرجة التحصيلي 85%  

فتحسب نسبتها المركبة كالتالي :

)0.60× 95( +) 0.20×80 ( +)0.20× 85(= 90  يساوي النسبة المركبة
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بالرياض  الحكومية  للجامعات  الموحد  اإللكتروني  القبول  بوابة  على  الدخول   .1
واالطالع على تقويم القبول والمواعيد المحددة للتقديم.

2. اجتياز أي اختبار أو مقابلة تحددها الجامعة.
للجامعات  الموحد  االلكتروني  القبول  بوابة  عبر  للقبول  المرشحات  إعالن   .3

الحكومية بالرياض عن طريق المفاضلة بين المتقدمات وفقا لما يلي:
      

         أ. معايير القبول المعلنة في بوابة القبول الموحد.
        ب. ترتيب الرغبات.

        ج. شروط القبول في الكليات وتوفر مقاعد.
        د. الطاقة االستيعابية للجامعة.

الفترة  خالل  القبول  اشعار  وطباعة  الموحد  القبول  بوابة  عبر  القبول  تأكيد   .4
الزمنية المعلنة.

االجتماعي  التواصل  بها، ووسائل  ُقبلت  التي  الجامعة  لموقع  الطالبة  5. متابعة 
الرسمية

6. منح  األرقام الجامعية لمن أكدت قبولها عبر البوابة.
7. اإلعالن عن مواعيد منح البطاقة الجامعية وبطاقة الصراف اآللي  على 

اجراءات القبول في جامعة األميرة نورة

والتنبيهات  التعليمات  متابعة  الطالبة  مسؤولية  من 
اإللكتروني  القبول  بوابة  في  حسابها  خالل  من  الخاصة 
الموحد للطالبات، وموقع الجامعة التي رشحت للقبول بها.
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برامج القبول في جامعة األميرة نورة
أوالً: السنة التحضيرية للكليات الصحية )السنة التأسيسية(

الكليات  في  التخصيص  ويتم  الصحية  الكليات  لجميع  موحد   برنامج 
بعد انهائه، حسب معايير التخصيص والمقاعد المتاحة

ثانيًا: كلية التمريض
يكون القبول مباشر على كلية التمريض ويلزم الطالبة إنهاء السنة 

التحضيرية للكليات الصحية 
نظام الدراسة فصلي )8 فصول(

يشترط على الطالبة المقبولة في كلية التمريض :
           • اجتياز المقابلة الشخصية واختبار اللغة اإلنجليزية.

           • إنهاء جميع مقررات السنة التحضيرية للكليات الصحية .

المسارات األقسام نظام الدراسة الكلية

طب وجراحة عامة سنوي الطب البشري

طب وجراحة الفم واألسنان سنوي طب األسنان       

دكتور صيدلي فصلي الصيدلة
العالج الطبيعي

علوم التأهيل

فصلي الصحة وعلوم 
التأهيل

العالج الوظيفي

أمراض البلع 
والتخاطب علوم التواصل

التثقيف الصحي

علوم الصحة
التغذية 

اإلكلينيكية

الوبائيات

علم النفس 
اإلكلينيكي

األشعة التقنيات الطبية
التشخيصية
األشعة فوق 

الصوتية

يتم تخصيص الطالبة بعد انهاء جميع المقررات في إحدى الكليات التالية: 
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 المستندات

.)

.

للطالبة السعودية : 
ال توجد مستندات مطلوبة حيث أن تأكيد القبول سيكون إلكترونيًا، 

ويكفي عن تسليم المستندات.

للطالبة غير السعودية : 
الفترة  بالجامعة حسب  القبول  الحضور لقسم  أم سعودية، يجب  من 

المحددة لها، مع المستندات التالية:
      1. صورتان من اإلقامة وجواز السفر.

     2. أصل شهادة الميالد وصورتان منها.
     3. بطاقة الهوية الوطنية الخاصة بوالدتها وصورتان منها.

     4. إشعار ترشيح القبول، واستمارة طلب االلتحاق بعد طباعتها 
من موقع بوابة القبول اإللكتروني الموحد موقعة من الطالبة وولي 

أمرها.             

حاالت إلغاء القبول في جامعة األميرة نورة

      1. مخالفة شروط القبول في الجامعة. 
     2. إدخال المتقدمة بيانات غير صحيحة في طلب القبول اإللكتروني.

     3. وجود سجل سابق للطالبة في الجامعة.
     4. عدم حضور االختبار أو المقابلة الشخصية التي تشترطها بعض  الكليات.

     5.عدم إكمال اجراءات القبول خالل الفترة الزمنية المعلنة.
     6. إذا تبين قبول الطالبة في جامعة أخرى وفق البيانات الواردةمن وزارة التعليم. 

جامعة األميرة نورة منارة المرأة للمعرفة والقيم

يلغى قبول الطالبة التي تم ترشيحها للقبول في جامعة األميرة نورة 
بنت عبدالرحمن في الحاالت التالية:

عند االنسحاب من القبول ستفقد 
الطالبة فرصتها في الجامعة وال 
يمكن لها إعادة القبول في وزارة 

التعليم.
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 شروط وضوابط خاصة للتخصيص في بعض 
 األقسام في الكليات الصحية

كلية الصيدلة

• أال يقل تقدير الطالبة عن )ب+( في مقرر كيمياء للتخصصات الصحية
   )كيم 101-1(.

• أال يقل تقدير الطالبة عن )ب+( في مقرر علم األحياء العام للتخصصات الصحية    
   )حيا 102-1(.

• أال يقل تقدير الطالبة عن )ب+( في مقرر علم أحياء اإلنسان للتخصصات
   الصحية)حيا 102-1(.

كلية الصحة وعلوم التأهيل.

 قسم علوم التأهيل  )برنامج العالج الطبيعي – برنامج العالج الوظيفي(.
• أال يقل تقدير الطالبة عن )ب+( في مقرر علم أحياء اإلنسان للتخصصات

   الصحية )حيا102-1(.

كلية الصحة وعلوم التأهيل.
  قسم التقنيات الطبية )برنامج األشعة الصوتية  برنامج األشعة التشخيصية(.

• أال يقل تقدير الطالبة عن )ب+( في مقرر رياضيات للتخصصات الصحية 
  )ريض 101-1(.

• ال يقل تقدير الطالبة عن )ب+( في مقرر فيزياء عامة للتخصصات الصحية
  )فيز 101-1(.
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ضوابط الدراسة في السنة التحضيرية الصحية
يتم تحديد مستوى اللغة اإلنجليزية للطالبة 

المرشحة للقبول بإجراء اختبار قبل القبول 
النهائي للطالبة  ويتم اإلعالن عن تفاصيل 

المواعيد والمكان في بوابة القبول اإللكتروني 
الموحد للطالبات، وموقع الجامعة.

اختبار اللغة 
اإلنجليزية

تدرس الطالبة فصالن دراسيان متتاليان تحسب 
للطالبة المستوى األول والثاني  من ضمن خطتها 

الدراسية

الدراسة

يحتسب معدل الطالبة في السنة التحضيرية 
ضمن المعدل التراكمي.

المعدل

يتم الفرز عن طريق المفاضلة آليًا وتنافسيًا حسب 
الترتيب التالي:

1. ترتيب الرغبات
2. معدل النقاط في المقررات العلمية  )كيم  101-1 

    فيز 1-101  حيا 1-101  حيا 1-102  عرض 1-101  ريض 101-1(
3. المعدل التراكمي للسنة التحضيرية للكليات 

الصحية ، ثم النسبة المركبة )%30  الثانوية العامة + 
%30  القدرات + %40  التحصيلي(

التخصص

ال يحق للطالبة المقبولة في كلية التمريض 
التحويل لبقية الكليات الصحية.

التحويل

يتم تسجيل المقررات آليًا وال يسمح للطالبة  
االعتذار عن مقرر أو حذف أو إضافة أي مقررات. 

الحذف 
واإلضافة 

يصرف للطالبة مكافأة شهرية مقدارها )1000( ريال المكافآت

ال يحق للطالبة المستجدة تأجيل الدراسة أو 
االعتذار عن فصل في الفصل األول للقبول.

التأجيل  
واالعتذار

يطوى قيد الطالبة  إذا انقطعت عن الدراسة في 
جميع المقررات  مدة فصل دراسي، وال يحق لها 

طلب إعادة القيد )إذا كان االنقطاع في فصل 
القبول(

طي القيد

٧
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الخطة الدراسية للسنة التحضيرية للكليات الصحية الفصل الثاني

ساعات االتصال 
الفعلي عدد

الوحدات
رقم المقرر 

ورمزه
رقم المقرر 

ورمزه اسم المقرر م
ع  ن

15 6  HFSE
206 انجل 206 اللغة اإلنجليزية للتخصصات 

الصحية )2( 1

1 - 1 HFSI 
مهن 101 101 مقدمة  في المهن الصحية 2

2 2 3  HFSB
102-1 حيا 102-1 علم أحياء اإلنسان للتخصصات 

الصحية 3

2 2 3  HFSC
101-1 كيم 101-1 كيمياء عامة للتخصصات الصحية 4

1 2 2  HFSS
101-1 عرض 101-1 مقدمة في اإلحصاء 5

2 - 2  ISLS 
202M سلم 202م الثقافة اإلسالمية )2( 6

2 - 2 ARAB
101M عرب 101م التحرير الكتابي 7

18 المجموع
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الخطة الدراسية للسنة التحضيرية للكليات الصحية الفصل األول

ساعات االتصال 
الفعلي عدد

الوحدات
رقم المقرر 

ورمزه

رقم 
المقرر 
ورمزه اسم المقرر م

ع  ن

15 6
 HFSE 

 104
انجل

اللغة اإلنجليزية  للتخصصات الصحية )1( 104 1

2 2 3
 HFSB
101-1

حيا
علم األحياء العام للتخصصات الصحية 101-1 2

2 2 3
 HFSP
101-1

فيز 
101-1 فيزياء عامة للتخصصات الصحية 3

2 1 2
 HFSM
101-1

ريض
رياضيات للتخصصات الصحية 101-1 4

- 2 2  ENG 
207M

انجل 
207م مصطلحات طبية 5

- 2 2  ISLS
101M

سلم
الثقافة اإلسالمية )1( 101م 6

18 المجموع
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)ب( كليات يتم القبول المباشر بالكلية على درجة البكالوريوس ويتم التخصيص 
في األقسام بعد إنهاء برنامج التحضيري. 

نظام الدراسة: فصلي

نوع الثانوية القسم الكلية م

أدبي وعلمي
وتحفيظ قرآن

تصميم األزياء والنسيج

التصاميم
والفنون

   

7 

تصميم داخلي

فنون بصرية

التصميم الجرافيكي والوسائط 
الرقمية

تصميم المنتجات

الترجمة
ويكون التخصص في أحد 

البرنامجين
1.اللغة اإلنجليزية والترجمة
2.اللغة الفرنسية والترجمة

اللغات 8
األدب االنجليزي

اللغويات التطبيقية

12
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ثالثًا: السنة التحضيرية للكليات العلمية واإلنسانية

)أ( يتم القبول المباشر بالكلية واألقسام التالية على درجة البكالوريوس

نظام الدراسة: فصلي

نوع الثانوية القسم الكلية م

أدبي وعلمي وتحفيظ قرآن

الدراسات االسالمية

اآلداب
1

اللغة العربية

الجغرافيا

التاريخ

المكتبات والمعلومات

أدبي وعلمي وتحفيظ قرآن

علم النفس

التربية التربية الخاصة2

الطفولة المبكرة

أدبي وعلمي وتحفيظ قرآن الخدمة االجتماعية الخدمة االجتماعية 3

أدبي وعلمي وتحفيظ قرآن األنظمة

اإلدارة واألعمال 4
علمي

المحاسبة

االقتصاد

إدارة أعمال

ويكون التخصص في أحد 
البرامج

 أ. إدارة أعمال
 ب. التمويل الدولي

 ج. تقنيات التسويق واالبتكار

علمي

العلوم الرياضية 

العلوم 5
الفيزياء

الكيمياء

األحياء

علمي
علوم الحاسب علوم الحاسب والمعلومات 6

تقنية المعلومات

نظم المعلومات
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رابعًا: كلية المجتمع )درجة الدبلوم(

يتم القبول المباشر بالكلية واألقسام على درجة الدبلوم

نظام الدراسة: فصلي

نوع الثانوية المسار القسم الكلية م

أدبي وعلمي 
وتحفيظ قرآن

إدارة األعمال

العلوم اإلدارية

المجتمع 9

التسويق والمبيعات

إدارة المكاتب

علمي المحاسبة

علمي

البرمجة

علوم الحاسب 
وتقنية المعلومات

تصميم المواقع

تقنية المعلومات
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ضوابط الدراسة في السنة التحضيرية للكليات العلمية واإلنسانية

تهدف إلى تنمية مهارات الطالبة في اللغة اإلنجليزية وبعض المهارات األساسية التي  
تعينها على الدراسة في التخصص الذي قبلت فيه. أهدافها

يتم إجراء اختبار قبل بداية الدراسة بهدف تحديد مستوى اللغة اإلنجليزية للطالبة 
المقبولة.

اختبار  اللغة 
اإلنجليزية

ويتم اإلعالن عن تفاصيل المواعيد والمكان في موقع الجامعة. البرامج

تتكون البرامج في جميع الكليات العلمية واإلنسانية من )8( مستويات دراسية، وتحسب 
السنة التحضيرية في هذه الكليات من سنوات البرنامج المعدل

يتم تخصيص الطالبات في جميع الكليات بشكل مباشر عدا كليتي اللغات والتصاميم 
والفنون فيتم التخصيص بعد إنهاء برنامج التحضيري. التخصيص

ُيخصص لكل طالبة مرشدة أكاديمية منذ التحاقها بالقسم، وعلى الطالبة متابعة 
حسابها األكاديمي وإعالنات القسم للتعرف على مرشدتها األكاديمية والتي من مهامها 
توجيه الطالبة وتبصرتها بنظام الجامعة والكلية، ومساعدتها في تسجيل المواد األكثر 

مالءمة لها والتكيف مع الدراسة الجامعية ومتطلباتها.

اإلرشاد 
األكاديمي

يتم تسجيل المقررات آليًا وال يسمح للطالبة باالعتذار عن مقرر أو حذف أو إضافة أي من 
مقررات الفصل األول للقبول )المستوى األول(

الحذف 
واإلضافة

يصرف للطالبة مكافأة شهرية خالل مدة البرنامج مقدارها:
• )850( ريال لجميع التخصصات في الكليات: الخدمة االجتماعية واآلداب والتربية واللغات 

وقسمي اإلدارة واألعمال واألنظمة في كلية اإلدارة واألعمال. 
• )1000( ريال لجميع التخصصات في الكليات: الصحية والعلوم وعلوم الحاسب والمعلومات 

وتخصصات: االقتصاد والمحاسبة والتمويل الدولي والتسويق واالبتكار في كلية اإلدارة 
واألعمال.

•  )1000( ريال لتخصصات كلية التصاميم والفنون

المكافآت

ال يحق للطالبة المستجدة تأجيل الدراسة أو االعتذار  عن فصل في الفصل األول للقبول.
ويسمح للطالبة تقديم االعتذار أو التأجيل في الفصل الثاني حسب االجراءات المعلنة 

والمواعيد في التقويم الجامعي.

التأجيل  
واالعتذار

يحق للطالبة التقدم بطلب التحويل لتخصص آخر بعد إنهاء فصل دراسي على األقل في 
التخصص الذي قبلت عليه، حسب الشروط والمواعيد التي تعلنها عمادة القبول 

والتسجيل.
التحويل

يطوى قيد الطالبة  إذا انقطعت عن الدراسة في جميع المقررات مدة فصل دراسي.
ال يحق للطالبة طلب إعادة القيد إذا كان االنقطاع في فصل القبول. طي القيد
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متطلبات الجامعة لمرحلة البكالوريوس في الكليات العلمية واإلنسانية

متطلبات الجامعة The core curriculumsهي مقررات تحتاج إليها كل طالبة 
جامعية، تهدف إلكساب الطالبة مهارات عامة في اللغة العربية، و”الثقافة اإلسالمية 
واللغة االنجليزية، وكذلك اإللمام بالجانب المعرفي والمهاري الذي يحتاجه المواطن 
للتفاعل االجتماعي السليم واإليجابي مع أبناء مجتمعه. وفي جامعة األميرة نورة تم 

تحديد عدد 18 ساعة كمتطلبات جامعة وهي:
المتطلب 

السابق
عدد الوحدات 

المعتمدة رمز المقرر اسم المقرر م

- 2 سلم 101م

الثقافة اإلسالمية )1(
)منطلقات أساسية في الثقافة 

اإلسالمية( 1

-
3

)18( ساعة اتصال

إنج 101

اللغة اإلنجليزية )1( 2
أو

إنج 1-101

- 2 عرب 101 م التحرير الكتابي 3

سلم 101م 2 سلم 202م
الثقافة اإلسالمية)2(

)المرأة واألسرة في القرآن والسنة( 4

انج 101
3

)18( ساعة اتصال

إنج 102

اللغة اإلنجليزية )2( 5

إنج 1-101

أو
إنج 1-102

- 2 عرب 202م التدريبات اللغوية 6

سلم 101م 2 سلم 303م
الثقافة اإلسالمية )3(

)المرأة والحياة “مجاالت وضوابط”( 7

سلم 101م 2 سلم 404 م
الثقافة اإلسالمية)4(

)المرأة والقضايا المعاصرة( 8

18 المجموع

مقررا: إنج 101-1 و  إنج 102-2 )المسار المتقدم( يدرس في كليتي اإلدارة واألعمال وعلوم الحاسب والمعلومات.

مقررا: إنج 101 و  إنج 102 )المسار العام( يدرس لباقي الكليات عدا كلية اللغات.

جامعة األميرة نورة منارة المرأة للمعرفة والقيم
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ضوابط الدراسة في كلية المجتمع للمستجدات
تهدف كلية المجتمع إلى تأهيل خريجات الثانوية العامة لسوق العمل  من خالل تقديم 
برامج تعليمية وتدريبية )في 4 فصول دراسية( تساعد الطالبة على اكتساب المهارات 

والخبرات العلمية
أهدافها

تتكون البرامج في كلية المجتمع من 4 مستويات دراسية البرامج

يتم تخصيص الطالبات في المسارات المناسبة حسب الشروط واآللية التي تضعها 
الكلية التخصيص

يتم تسجيل المقررات آليًا وال يسمح للطالبة  االعتذار عن مقرر أو حذف أو إضافة أي 
مقررات، في الفصل األول للقبول.

ال يمكن للطالبة تغيير الشعبة المسجلة لها.

الحذف 
واإلضافة 

ال يحق للطالبة المستجدة تأجيل الدراسة أو االعتذار  عن فصل في الفصل األول للقبول.
ويسمح للطالبة تقديم االعتذار أو التأجيل في الفصل الثاني حسب االجراءات المعلنة 

والمواعيد في التقويم الجامعي.
التأجيل  
واالعتذار

ال يحق للطالبة المقبولة في كلية المجتمع التحويل لكليات الجامعة التي تمنح درجة 
البكالوريوس،  التحويل 

يطوى قيد الطالبة  إذا انقطعت عن الدراسة في جميع المقررات  مدة فصل دراسي، وال 
يحق لها طلب إعادة القيد )إذا كان االنقطاع في فصل القبول(. طي القيد

ال يوجد برامج انتقال أو تجسير من درجة الدبلوم إلى درجة البكالوريوس للحاصالت على 
شهادة الدبلوم 

التجسير 
واالنتقال
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المستوى األول
 )قسم المحاسبة وقسم اإلدارة واألعمال 

وقسم االقتصاد(
كلية اإلدارة واألعمال

المتطلب 
السابق

عدد الوحدات 
المعتمدة رمز المقرر اسم المقرر م

- 2 سلم 101م الثقافة اإلسالمية )1( 
)منطلقات أساسية في الثقافة اإلسالمية( 1

-

 3
)18( ساعة 

اتصال انج 1-101 اللغة اإلنجليزية )1( 2

- 3 حسب 101ت مبادئ المحاسبة )1( 3

- 3 ريض 100ت مبادئ الرياضيات 4

- 3 إدر 101ت مبادئ اإلدارة 5

- 3 قصد 101ت مبادئ االقتصاد الجزئي 6

17 المجموع
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الخطط الدراسية للمستوى األول في الكليات العلمية 

المستوى األول: )برامج دبلن( 
تقنيات التسويق واالبتكار

 والتمويل الدولي
كلية اإلدارة واألعمال

المتطلب 
السابق

عدد الوحدات 
المعتمدة رمز المقرر اسم المقرر م

- 2 سلم 101م الثقافة اإلسالمية )1( 
)منطلقات أساسية في الثقافة اإلسالمية( 1

-

 3
)18( ساعة 

اتصال انج 1-101 اللغة اإلنجليزية )1( 2

- 3 دام 130ت مبادئ المحاسبة )1( 3

- 3 داه 102ت رياضيات األعمال 4

- 3 دار 110ت مبادئ اإلدارة 5

- 3 داه 101ت مهارات األعمال )1(: مهارات النجاح 6

17 المجموع
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المستوى األول
كلية علوم الحاسب والمعلومات )جميع األقسام(

المتطلب 
السابق

عدد الوحدات 
المعتمدة رمز المقرر اسم المقرر م

- 2 عرب 101م التحرير الكتابي 1

-

 3
)18( ساعة 

اتصال إنج 101-1 اللغة اإلنجليزية )1( 2

- 3 ريض 101ت حساب التفاضل والتكامل 3

- 3 عال 100ت التراكيب المحددة 4

- 4 عال 110ت لغة برمجة )1( 5

15 المجموع
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المستوى األول
كلية اإلدارة واألعمال )قسم األنظمة(

المتطلب 
السابق

عدد الوحدات 
المعتمدة رمز المقرر اسم المقرر م

- 2 سلم 101م الثقافة اإلسالمية )1( 
)منطلقات أساسية في الثقافة اإلسالمية( 1

-

 3
)18( ساعة 

اتصال انج 1-101 اللغة اإلنجليزية )1( 2

- 3 قون 101ت مبادئ القانون 3

- 3 ريض 100ت مبادئ الرياضيات 4

- 3 إدر 101ت مبادئ اإلدارة 5

- 3 قصد 101ت مبادئ االقتصاد الجزئي 6

17 المجموع
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المستوى األول  كلية الخدمة االجتماعية

المتطلب 
السابق

عدد الوحدات 
المعتمدة رمز المقرر اسم المقرر م

- 2 سلم 101م الثقافة اإلسالمية )1( 
)منطلقات أساسية في الثقافة اإلسالمية( 1

-

 3
)18( ساعة 

اتصال انج 1-101 اللغة اإلنجليزية )1( 2

- 3 جمع 101ت مقدمة في علم االجتماع 3

- 3 حيا 101ت  علم األحياء العام 4

- 3 نفس 101ت مدخل في علم النفس 5

- 3 جمع 102ت مقدمة في الخدمة االجتماعية 6

17 المجموع



جامعة األميرة نورة منارة المرأة للمعرفة والقيم 21

المستوى األول
كلية التربية )جميع األقسام(

المتطلب 
السابق

عدد الوحدات 
المعتمدة رمز المقرر اسم المقرر م

- 2 سلم 101م الثقافة اإلسالمية )1( 
)منطلقات أساسية في الثقافة اإلسالمية( 1

-

 3
)18( ساعة 

اتصال انج 1-101 اللغة اإلنجليزية )1( 2

- 2 عرب 101 م التحرير الكتابي 3

- 3 ريض 100ت مبادئ الرياضيات 4

- 3 نفس 141ت علم نفس النمو 5

- 3 تقن 130ت التعلم اإللكتروني 6

16 المجموع
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المستوى األول )جميع األقسام(  كلية العلوم

المتطلب 
السابق

عدد الوحدات 
المعتمدة رمز المقرر اسم المقرر م

- 3 فيز 101ت فيزياء عامة 1

-

 3
)18( ساعة 

اتصال انج 1-101 اللغة اإلنجليزية )1( 2

- 3 ريض 101ت حساب التفاضل والتكامل 3

- 3 حيا 101ت  علم األحياء العام 4

- 3 كيم 101ت  كيمياء عامة )1( 5

15 المجموع
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المستوى األول 
)الفصل التأسيسي الموحد( كلية اللغات

المتطلب 
السابق

عدد الوحدات 
المعتمدة رمز المقرر اسم المقرر م

- 3 ترجم 111ت مقدمة في الترجمة 1

-  3 لغوي 111ت استماع ومحادثة 2

- 2 عرب 101 م التحرير الكتابي 3

- 3 لغوي  121ت قراءة وكتابة 4

- 3 أدب 101ت مقدمة في األدب 5

- 3 فرنس 110ت مقدمة في اللغة الفرنسية 6

17 المجموع
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المستوى األول  
)قسم التاريخ وقسم الجغرافيا وقسم 

المكتبات والمعلومات وقسم اللفة 
العربية( 

كلية اآلداب

المتطلب 
السابق

عدد الوحدات 
المعتمدة رمز المقرر اسم المقرر م

- 2 سلم 101 م الثقافة اإلسالمية )1( 
)منطلقات أساسية في الثقافة اإلسالمية(

1

-

 3
)18( ساعة 

اتصال إنج 101 اللغة اإلنجليزية )1( 2

- 3 عرب 103ت مهارات القراءة والفهم واإللقاء 3

- 3 نفس 100ت  مهارات التفكير والتعلم 4

- 3 مكم 101ت  الوعي المعلوماتي 5

- 2 نال 101ت مبادئ نظم وتقنية المعلومات 6

16 المجموع

المستوى األول
كلية التصاميم والفنون )جميع األقسام(

المتطلب 
السابق

عدد الوحدات 
المعتمدة رمز المقرر اسم المقرر م

- 2 سلم 101 م الثقافة اإلسالمية )1( 
)منطلقات أساسية في الثقافة اإلسالمية( 1

-  3
)18( ساعة اتصال إنج 101 اللغة اإلنجليزية )1( 2

- 2 عرب 101 م التحرير الكتابي 3

- 3 فنن 131 الرسم 4

- 3 دخل 111ت اللون والخامة 5

- 3 جرف 121 ت التكوين 6

- 2 فنن 111 تاريخ الفن 1  
الحضارات القديمة إلى القرن 16 7

18 المجموع

جامعة األميرة نورة منارة المرأة للمعرفة والقيم
26
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المستوى األول
كلية اآلداب )قسم الدراسات اإلسالمية(

المتطلب 
السابق

عدد الوحدات 
المعتمدة رمز المقرر اسم المقرر م

- 2 قرأ 111ت تجويد القران الكريم 1

-  3 إنج 101 اللغة اإلنجليزية )1( 2

- 3 عرب 103ت مهارات القراءة والفهم واإللقاء 3

- 3 نفس 100ت مهارات التفكير والتعلم 4

- 3 مكم 101ت الوعي المعلوماتي 5

- 2 نال 101ت مبادئ نظم وتقنية المعلومات 6

16 المجموع

المستوى األول
 )قسم التاريخ وقسم الجغرافيا وقسم المكتبات 

والمعلومات وقسم اللفة العربية(
كلية اآلداب

المتطلب 
السابق

عدد الوحدات 
المعتمدة رمز المقرر اسم المقرر م

- 2 سلم 101 م
الثقافة اإلسالمية )1(

)منطلقات اساسية في الثقافة 
االسالمية( 1

-  3
)18( ساعة 

اتصال

إنج 101 اللغة اإلنجليزية )1( 2

- 3 عرب 103ت مهارات القراءة والفهم واإللقاء 3

- 3 نفس 100ت مهارات التفكير والتعلم 4

- 3 مكم 101ت الوعي المعلوماتي 5

- 2 نال 101ت مبادئ نظم وتقنية المعلومات 6
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المستوى األول ) قسم العلوم اإلدارية( كلية المجتمع 

المتطلب 
السابق

عدد الوحدات 
المعتمدة رمز المقرر اسم المقرر م

- 2 سلم 101م الثقافة اإلسالمية )1( 
)منطلقات أساسية في الثقافة اإلسالمية( 1

-
 3

)18( ساعة 
اتصال

إنج 101 اللغة اإلنجليزية )1( 2

- 2 عرب 101 م التحرير الكتابي 3

- 1 دمج 111ت مهارات النجاح 4

- 3 ادم 119ت الرياضيات لألعمال 5

- 3 ادم 112ت مبادئ اإلدارة 6

- 3 حسم 121ت أساسيات وتطبيقات الحاسب 7



الخطط الدراسية للمستوى األول في كلية المجتمع

المستوى األول ) قسم علوم الحاسب ( كلية المجتمع

المتطلب 
السابق

عدد الوحدات 
المعتمدة رمز المقرر اسم المقرر م

- 2 سلم 101م الثقافة اإلسالمية )1( 
)منطلقات أساسية في الثقافة اإلسالمية( 1

-
 3

)18( ساعة 
اتصال

إنج 101 اللغة اإلنجليزية )1( 2

- 2 عرب 101 م التحرير الكتابي 3

- 1 دمج 111ت مهارات النجاح 4

- 3 عرض 141ت الجبر 5

- 3 حسم 122ت أساسيات صيانة الحاسب 6

- 3 حسم 121ت أساسيات وتطبيقات الحاسب 7

17 المجموع
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كلما بذلِت جهدًا أكبر .. كانت درجاتك أحسن..كان معدلك أعلى..وكل 
هذا يؤثر في

 معدلك الترامكي



مقررات اللغة اإلنجليزية
في كلية اللغات

مقررات اللغة اإلنجليزية كمتطلبات جامعة دفعة 1436 فقط
مقررات اللغة 

اإلنجليزية التي 
أنهتها الطالبة في 

السنة التحضيرية
)حسب المستوى(

المسار المتقدم
مقررا )إنج 101-1 و إنج2-102(

الكليات:اإلدارة واألعمال وعلوم الحاسب 
والمعلومات

المسار العام
مقررا )إنج 101  و  إنج 102(

الكليات: التربية، العلوم، التصاميم 
والفنون، اآلداب، الخدمة االجتماعية

)المجتمع فصل واحد(

ال ُتعفى من أي مقرر ال ُتعفى من أي مقرر ُتعفى من مقرر  إنج 101
إنجل 

001-1)المستوى 
األول(

ُتعفى من مقرر استماع 
ومحادثة)لغوي 111 ت( ُتعفى من مقرر )إنج 1-101(

ُتعفى من مقرري
)إنج 101  و  إنج 102(

إنجل 2-001 
)المستوى الثاني(

ُتعفى من مقرري
قراءة وكتابة )لغوي 121ت(

استماع ومحادثة )لغوي 111ت(

ُتعفى من مقرري
)إنج1-101  و  إنج102-2(

إنجل 
001-3)المستوى 

الثاني(

إنجل 4-001 
)المستوى الرابع(

إنجل 5-001 
)المستوى 
الخامس(

معادلة مقررات السنة التحضيرية )دفعة 1436( بالخطة الدراسية لعام 
1437\1438هــ
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مالحظات المعادلة باقي مقررات التحضيري

يرصد للطالبة درجة
 ناجحة بدون درجة )ند(
“ال يحسب في المعدل”

يحسب مقرر حر في جميع الكليات
ما عدا كليتي اآلداب والمجتمع

مهارات التفكير والتعلم
يعادل مهارات التفكير تحضر 001

والتعلم )نفس 111( اآلداب

يعادل مهارات النجاح 
)دمج 111( المجتمع

مبادئ الرياضيات )ريض100ت( في 
الكليات التي يدرس بها

مبادئ الرياضيات
يحسب مقرر حر في)عرض 001(

كلية العلوم وكلية علوم الحاسب 
والمعلومات

يعادل مقرر حر في البرامج التي تتطلب 
مقررات حرة

التربية الصحية
)تحضر 002(



  لالستفسار والتواصل

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

 هاتف :

0118243541
0118242818

 0118243448                        

موقع عمادة القبول والتسجيل 

لمزيد من المعلومات اإلطالع على الوسم في وسائل التواصل اإلجتماعي :
 

PNU _ مقبولة _ في#

النسخة اإللكترونية

مواضيع ذات صلة
جدولي                                     هويتي         


