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االعتماد األكاديمي من عمادة ضمان الجودة واالعتماد األكاديمي
ماهي الجودة األكاديمية؟

هي نظام إداري يحدد مستوى وقيمة مؤسسة تعليمية أو برنامج تعليمي مقارنة بمعايير
محددة بهدف التحسين المستمر.

دور الطالبة في االعتماد البرامجي:
قراءة دليل البرنامج لتتعرف على الخطة الدراسية للبرنامج ونظام االمتحانات والقواعد المنظمة
للسلوك والحقوق والواجبات.
التعرف على رؤية و رسالة الجامعة و الكلية والبرنامج وأهدافهم.
الحرص على تقييم المقرر وعضو هيئة التدريس بمصداقية وموضوعية في نهاية الفصل الدراسي.
االستجابة لالستبانات بكل شفافية و مصداقية عالية.

أهمية االعتماد لدى الطالبات:

2
التطوير المستمر
للبرنامج التعليمي لالرتقاء
بمستوى الطالبة
ومهاراتها.

1

تقديم خدمة تعليمية
متميزة للطالبة.

4

توفير فرص عمل
أفضل للطالبة بعد

التخرج.

االعتراف الدولي
بشهادة الطالبة.

3
5

حصول البرنامج على
االعتماد يكسبه ثقة
المجتمع وسوق العمل
وبالتالي تكون خريجة
مميزة بين آالف
الخريجين.

5

إدارة التميز واإلبداع الطالبي
تسعى إدارة التميز واإلبداع إليجاد بيئة متميزة محفزة لتميز وابداع طالبات جامعة األميرة نورة بنت
عبدالرحمن الستثمار الطاقات ودعم التأهيل لمحاكاة التطور العالمي .

الخدمات المقدمة من إدارة التميز واإلبداع الطالبي :

برامج تدريبية تركز على عناصر البحث واالبتكار واإلبداع وكل ما من شأنه أن يضيف للطالبات
أكاديميا وبحثيا .
رعاية أفكار الطالبات واستثمار طاقاتهن بما يتوافق مع التوجهات العالمية في جميع مجاالت التميز
واالبتداع واالبتكار والتفوق .
تقديم االستشارات للطالبات في مجالي البحث واالبتكار واالبداع والربط مع مصادر الخبرة
والمعلومات لهذه المجاالت .
تأهيل الطالبات المتميزات أكاديميًا وبحثيًا وذوات األفكار اإلبداعية للمشاركة في المحافل
والمؤتمرات المناسبة .
تنظيم فعالية سنوية بهدف تنمية روح التنافس بين الطالبات المتميزات وتكريمهن في مجالي
االبتكار والبحوث العلمية .
دعم وتشجيع الطالبات

متى تتوجهين إلى إدارة التميز واإلبداع الطالبي؟
إذا كانت الطالبة تحمل فكرة إبداعية او مطورة لفكرة سابقة بحيث أن ال تكون مكررة وتشمل
االبتكار الطبي واالبتكار في الفن وفي التراث والتقني .
مبنى وكالة الجامعة للدعم األكاديمي
والخدمات الطالبية PO1-3rd floor
رقم المكتب 3.105.26

للمواعيد االتصال على هاتف رقم :
011-8243242 /011-8235575

Asss-siru@pnu.edu.sa

6

اين تجدينا

المكتبة المركزية
تسعى جامعة األميرة نورة إلى توفير خدمات مميزة ومحفزات لمنسوبات الجامعة وتحرص عمادة
شؤون المكتبات على دعم العملية التعليمية والبحثية ونشر الثقافة والمعرفة من خالل تقديم
أفضل الخدمات وتوفير أحدث التقنيات في المكتبة المركزية والمكتبات الفرعية.

األهداف
توظيف التقنية لتيسير الوصول

لمصادر المعلومات.

التزويد بمصادر المعلومات في
مختلف التخصصات لخدمة المجتمع.

استثمار الموارد البشرية المتخصصة

نشر الثقافة والمعرفة للمجتمع.

التميز في البرامج البحثية والتنموية

مساندة العملية التعليمية

خدمات عمادة شؤون المكتبات:
تعمل عمادة شؤون المكتبات جاهدة على تقديم الخدمات المكتبية لجميع منسوبي جامعة
األميرة نورة بنت عبدالرحمن من أعضاء هيئة تدريس وأعضاء هيئة إدارية وطالبات باإلضافة
إلى المستفيدين من خارج الجامعة.

أوقات العمل:

مساء.
النساء-من األحد إلى الخميس من 8صباحاً إلى 11
ً
مساء.
الرجال -من السبت  10صباحاً حتى 4
ً
مساء.
من األحد إلى الخميس من 8صباحاً إلى 2
ً

الخط الساخن لخدمة المستفيدين:

المكتبة المركزية
المكتبة الفرعية
الخط الساخن

تخـصـص عمادة شـؤون المـكتبـات خـط سـاخـن لخـدمـات المستـفيـدين
عـنـد وجـود أي استفـسار أو مـقـتـرحات.
E-Mail: dla-us@pnu.edu.sa

Tel: 0118244424
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مركز الدعم الوظيفي واإلرشاد المهني
يسعى المركز إلى مساعدة الطالبات على اتخاذ القرارات المهنية الذكية وتحديد توجهاتهن في ظل
الفرص الوظيفية المتاحة في سوق العمل كما يهدف إلى تهيئة طالبات وخريجات الجامعة لالنخراط
في الميدان العملي ومساعدتهن على اإلعداد والتخطيط له مبكراً بما يدعم المساهمة الفعالة في
بناء المجتمع.

أهداف المركز:

تمكين الطالبات من المهارات الالزمة لوظائف المستقبل المتغيّرة بمؤثرات تقنية واقتصادية
وثقافية واجتماعية.
تعزيز االستعداد الوظيفي للطالبات والخريجات من خالل تقديم خدمات اإلرشاد المهني وبرامج
التطوير المهني.
عقد الشراكات واالتفاقيات متعددة األوجه مع القطاعين الحكومي والخاص لدعم التطور المهني
لطالبات الجامعة وخريجاتها.
المساعدة في توفير فرص العمل والتدريب المهني المنتهي بالتوظيف لطالبات وخريجات الجامعة
بالتعاون مع جهات العمل.

الخدمات التي يقدمها مركز اإلرشاد المهني والدعم الوظيفي:

االستشارات
المهنية
"الفردية"

ورش العمل
والتطوير المهني

التخطيط المهني
والتقييم الذاتي.

التوظيف
والتواصل مع

أصحاب العمل.
للتواصل

DSA-CDC@PNU.EDU.SA
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مركز مساندة ذوي اإلعاقة
مركز متخصص لدعم طالبات ذوات االعاقة من خالل تقديم خدمات نوعية تتسم بالجودة والشمولية
لكافة الجوانب األكاديمية واإلدارية و النفسية و االجتماعية و التقنية وذلك استنادا على أحدث
الممارسات و البراهين البحثية والمعايير الدولية ،بما يساهم في دمج هذه الفئات وتمكينهن من
خدمة أنفسهن و المجتمع.

أهداف المركز:
تقديم الدعم األكاديمي للطالبات ذوات اإلعاقة.

رفع جاهزية مرافق الجامعة لتلبية احتياجات الطالبات ذوات اإلعاقة.

تنمية مهارات أعضاء الهيئة التعليمية في تدريس الطالبات ذوات اإلعاقة.

بناء الشراكات االستراتيجية مع القطاع الخاص لدعم دمج الطالبات ذوات اإلعاقة في سوق العمل.

الفئات المستهدفة :
صعوبات التعلم

االعاقة الحركية

األمراض المزمنة (التصلب اللويحي ،الصرع)

ضعاف السمع

ضعاف البصر

اضطراب تشتت االنتباه والنشاط الزائد.

مهام المركز:
يعالج شكاوي
وتظلمات الطالبات
ذوات االعاقة.

ينسق عملية توفير
ِ
مساعدات للطالبات
(مدونة مالحظات،
قارئة ،مترجمة لغة
إشارة).

ينسق تطبيقات
التكييفات األكاديمية
الفردية للطالبات
(تكييفات االختبارات).

يزود العمادات
والكليات واألقسام
التعليمية
باالستشارات بشأن

يقيم أنشطة
التوعية لطالبات
المرحلة الثانوية
من ذوات االعاقة.

يعقد دروات تدريبية
توعوية ألعضاء
هيئة التدريس
وموظفات الجامعة.

االعاقة للطالبات.
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يقدم االستشارات والدعم
ألعضاء الهيئة التعليمية
فيما يتعلق بطرق
التدريس واالستراتيجيات
التعليمية المالئمة
للطالبات ذوات االعاقة.

يحدد التكييفات
األكاديمية المالئمة
للطالبات ذوات
اإلعاقة.

مركز مساندة ذوي اإلعاقة
الخدمات المقدمة من المركز:

الخدمات األكاديمية:

التواصل والمتابعة الدائمة لطالبات من قبل مشرفات المركز من أخصائيات التربية الخاصة على
مستوى الكليات .
التنسيق مع إدارات وكليات وعمادات الجامعة لتلبية احتياجات الطالبات األكاديمية والنفسية
واالجتماعية.
التواصل مع أعضاء هيئة التدريس الكترونياً لحل مشكالت الطالبات األكاديمية.

الخدمات اإلدارية :

توفير مواصالت للتنقل بين الكليات ومرافق الجامعة عند الحاجة .
حلقة وصل بين الطالبات وبين الجهات الخارجية المقدمة لمختلف أنواع الدعم المقدم لذوي االعاقة.

متابعة صرف مكافأة بدل االعاقة لطالبات ذوات اإلعاقة.

إصدار بطاقة دخول وخروج من جميع البوابات.

توجيه الطالبات للجهات المعنية بصرف األجهزة الطبية (مثل :سماعات ومعينات بصرية).
إصدار بطاقة دخول مرافق عند الحاجة.

التوعية والتثقيف بتفعيل األيام العالمية.

توفير األجهزة البصرية للطالبات ذوات االعاقة البصرية.
كلية التربية  A6:الدور األرضي 0.800

لالتصال على هاتف رقم :
0118222251

CE-DEC@pnu.edu.sa
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اين تجدينا

وحدة الخريجات
هي وحدة تعنى بجميع شؤون خريجات جامعة األميرة نورة بنت عبدالرحمن تهدف إلى دعم خريجات
جامعة األميرة نورة بنت عبدالرحمن وتعزيز الروابط والتواصل بين الجامعة وخريجاتها تحقيقاً ألهداف
الجامعة في تقديم مخرجات تساهم في المسيرة التنموية لتحقيق رؤية المملكة .2030

المهام:
1تقديم منصة للخريجات تشمل خدمات تخص الخريجة وتسهم في تأهيلها لسوق العمل.

المساهمة في تسهيل عملية التأهيل المهني والتدريبي لخريجات جامعة األميرة نورة بنت عبدالرحمن.

دعم الخريجات المتميزات مهنياً وتفعيل دورهن اإليجابي لطالبات جامعة األميرة نورة بنت عبدالرحمن .
عقد الشراكات واالتفاقيات مع سوق العمل بما يسهم في خدمة الخريجات مهنياً.
عقد لقاءات للخريجات لتفعيل دورهن في خدمة الجامعة والمجتمع .

الخدمات المقدمة من وحدة الخريجات:
المنصة اإللكترونية للخريجات .

جميع خدمات الخريجات عن بعد .

مبنى اإلدارة الرئيسي ( )310بوابة p01
الدور الثالث مكتب رقم 3.105 , 23

للتواصل االتصال على هاتف رقم :
011-8242949 /011-8243740

ASSS-UG@PNU.EDU.SA
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اين تجدينا

وحدة التوعية الفكرية
تعمل لتعزيز االنتماء الديني والوطني والمشاركة في تكوين مجتمع معاصر دون االخالل بهويته
الوطنية والدينية.

األهداف:
1تكريس االنتماء الديني والوطني ،مع رؤية عالمية ال تفقد الطالبة هويتها الوطنية والدينية.
تعزيز القيم اإلنسانية واألخالقية المنبثقة من ديننا اإلسالمي.

التحذير من الجماعات والتيارات والتنظيمات المتطرفة والمحرفة وذات األهداف المشبوهة.

تعريف الطالبات بمتطلبات ومعطيات الرؤية الوطنية  2030ليكن جزء واعي وشريك فاعل ومؤثر

في تحقيق جودة الحياة.

رصد الظواهر السلبية عند الفتيات والرفع بها للجهات المختصة لمعالجتها وفق رؤية وسطية

وشمولية لألبعاد االجتماعية والثقافية والنفسية .

التعاون مع إدارة األنشطة الطالبية بما يكرس االنتماء الوطني واالعتدال الفكري.

تشجيع الكليات على توجيه أبحاث متطلبات التخرج لخدمة تعزيز االنتماء الوطني.

تصميم مبدئي لخارطة طريق الخطة االستراتيجية للوحدة خالل الخمس سنوات القادمة.

المهام :
تصميم خطة سنوية للبرامج واألنشطة المحققة ألهداف وحدة التوعية الفكرية.

التنسيق بين الجهات واإلدارات المختلفة داخل وخارج الجامعة لتحقيق أهداف الوحدة.
القيام بعمليات المراجعة والتقويم لبرامج وأنشطة الوحدة من جوانبها المختلفة.

استقطاب ذوي الخبرة والتخصص في التوعية الفكرية لتنفيذ برامجها وفقاً للخطة السنوية.
كتابة تقارير عن نشاط ومنجزات الوحدة فصلية وسنوية.
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إدارة األنشطة الرياضية
تأسست اإلدارة في يونيو  2019وتشرف على نادي أعضاء نسائي-نادي أعضاء رجالي -نادي طالبات.

ماهي االندية الرياضية؟
هو نادي رياضي ترفيهي اجتماعي للرجال والنساء يهدف الى تنشئة جيل رياضي ملتزم أخالقيًا ناجح

ً
ممتنا لناديه منتميًا لقيادته ووطنه.
عمليًا منافس رياضيًا

تم افتتاح النادي عام  ،2012ويضم عدداً من المرافق والمالعب الرياضية المبنية على مستوى من

مساء جميع أيام
االحترافية ،حيث يفتح المركز أبوابه من الساعة الثانية ظهراً الى الساعة العاشرة
ً

األسبوع ما عدا يوم الجمعة ،حيث يشترط لمن يرغب باالشتراك أن يكون من أعضاء هيئة التدريس في

الجامعة وأبنائهم وأزواجهم وموظفي الجامعة ،وموظفي مستشفى الملك عبد الله الجامعي.

األلعاب الرياضية:

تضم منشآت عصرية تشمل:
مالعب تنس أرضي-مالعب كرة قدم-مسابح-أندية رياضية –مالعب ريشة طائرة-مالعب كرة
الطائرة-مضامير سباق-مالعب كرة السلة.

اين تجدينا
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مستشفى الملك عبدالله
يقع مستشفى الملك عبد الله بن عبد العزيز الجامعي ( )KAAUHفي الجهة الجنوبية من جامعة
األميرة نورة بنت عبد الرحمن،وهو مستشفى تعليمي مجهز بسعة ( )300سرير ويضم عيادات خارجية
وغرف تنويم وكذلك قسم لإلسعاف والطوارئ ،وكجزء من رسالة المستشفى فإنه يقوم على دمج
الخدمات المقدمة مع التعليم والبحوث والتي من شأنها الوصول ألفضل المعارف والرعاية للمرضى
والطالب باستخدام أحدث الوسائل.
إضافة لذلك يتميز المستشفى بوجود ثالثة مراكز تميز متكاملة في التخصصات التالية:

صحة المرأة

طب العيون

األنف واألذن و الحنجرة

الباطنية والجراحة

الوالدة وأمراض النساء

صحة اليافعين

طب األطفال

نمو وتطور الطفل

جراحة المسالك البولية

ً
إضافة الى ذلك تمثل الجودة وسالمة المرضى ركناً أساسياً في نموذج الرعاية لدينا وتتمثل بشكل
يومي في كل عمل يقوم به كل فرد أو قسم داخل منظومة المستشفى حيث نوفر الوقاية من
الضرر للمرضى وعائالتهم وذلك من خالل تبني أفضل الطرق لتقديم الرعاية اآلمنة والجودة العالية.

اين تجدينا
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مركز االستشارات األسرية

يعد مركز االستشارات األسرية أول مركز متخصص باألسرة بين الجامعات في المملكة ،حيث تم
تأسيس هذا المركز للمشاركة بمعالجة المشكالت األسرية التي تهدد أمن األسرة وتماسكها،
وتصحيح بعض المفاهيم المرتبطة باألسرة والزواج والطالق واإلنجاب وأسس التربية السليمة.
وإدراكاً ألهمية التماسك والترابط األسري وأثره على تماسك ووحدة المجتمع تبنت جامعة األميرة
نورة بنت عبدالرحمن انشاء مركز االستشارات األسرية ايمانا منها بدورها في خدمة المجتمع ،تحت
شعار :

"أسرة مترابطة  ،مجتمع آمن "

يقدم المركز خدماته لمنسوبات الجامعة من طالبات و موظفات و أسرهم و المجتمع كافة.

متى تتوجهين إلى مركز االستشارات األسرية :

عند شعورك بأن حياتك األسرية

عندما تمرين بأزمة نفسية ،

تؤثر سلبا على مشاعرك،

أسرية ،زوجية أو تربوية مع

عالقاتك باآلخرين ،ثقتك بنفسك

أطفالك تعيق تركيزك في

أو قراراتك! العالج الفردي

دراستك أو أهدافك.

والعالج الجماعي والعالج

.

األسري.

عندما ترغبين أن تكوني
فعالة في تغيير واستقرار
أسرتك وتحتاجين الى من

يرشدك لذلك.
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مركز االستشارات األسرية
الخدمات المقدمة من مركز االستشارات األسرية : :

يقدم مركز االستشارات األسرية ترابط بخصوصية و سرية تامة الخدمات التالية :

االستشارات النفسية واالجتماعية واألسرية

العالج الفردي والعالج الجماعي والعالج األسري.

العالج النفسي باللعب.

برامج تدريبية للعاملين بالمجال النفسي واألسري بعدد ساعات معتمدة من هيئة التخصصات الصحية.
حمالت ودورات وبرامج وورش عمل تساهم في دعمك ودعم أسرتك ومساعدتك على أن تجدي الحل

المناسب لمواجهة مواقف الحياة.

من خالل الحضور شخصيا الى المركز .
الدور الخامس خلف مقصورة A3

للتواصل االتصال على هاتف رقم :
053918199 011-8223891

VCSED_FCC-R@PNU.EDU.SA

16

اين تجدينا

األندية الطالبية للعام الجامعي 1442 /1441هـ
تعد األندية مركز اشعاع علمي وثقافي واجتماعي ورياضي وفني وترفيهي الكتشاف وتنمية
مواهب الطالبات وإتاحة الفرص الفاعلة للتواصل الجامعات المحلية والخارجية.

أهداف األندية الطالبية:
تنمية مواهب الطالبات المختلفة وربطها برؤية المملكة  2030واهداف التنمية المستدامة.

تعزيز الهوية اإلسالمية والوطنية.

تنمية الشخصية القيادية لدى الطالبات وتشجيعهن على صناعة القرار.

تمكين المسؤولية االجتماعية.

تعزيز قيم الوسطية والعزيمة والمثابرة.

دعم النواحي األكاديمية التخصصية من خالل ربط الجوانب النظرية بالحياة العملية والتدريب في

مجال التخصص.

استثمار أوقات فراغ الطالبات في ممارسة األنشطة والخدمات المختلفة ،واكتساب المهارات

والخبرات والمعارف.

المشاركة في المناسبات المختلفة داخلياً وخارجياً مما يعزز الخبرات.

أنواع األندية الطالبية:
تهتم باكتشاف المواهب واستثمار طاقات الطالبات وتنمية
مهاراتهن المختلفة ،والعمل على تعزيز ودعم ثقافة
اإلبداع واالبتكار ،كما تهتم بنشر الوعي في كل ما يخدم
طالبات الجامعة والمجتمع وتعزيز القيم وروح المواطنة
إضافة إلى بث روح التعاون بين الطالبات.

تهتم بتنمية الفكر العلمي والعملي للطالبات ودعمهن
بالمهارات اإلدارية والقيادية من خالل إقامة فعاليات
متخصصة ،وربط الجانب النظري واألكاديمي بالحياة
العملية.
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أندية عامة

1

أندية
تخصصية

2

التعريف بأندية الجامعة:
تشرف وكالة االنشطة الطالبية بعمادة شؤون الطالبات على األندية عامة التابعة لها وهي :
يهدف لنشر ثقافة النزاهة ومكافحة الفساد وتنمية الرقابة الذاتية لدى
طالبات الجامعة وتنظيم الملتقيات والندوات وورش العمل التي تخدم
وتعزز ذلك .

1

يهدف إلى استثمار مواهب الطالبات األدبية المختلفة (الكتابة  ،اإللقاء ،
التمثيل ) وتنميتها في إنتاج أعمال مسرحية هادفة للجامعة والمجتمع

2

يهدف الى تحقيق التكامل والفعالية والجودة في مجال الوقاية من
تعاطي المخدرات والمؤثرات الفعلية

3

يهدف إلى دعم وتعزيز االنتماء بما يسهم في إيجابية وتفاعل طالبات
السكن داخل السكن وخارجه.

4

نادي سكن الطالبات

بناء مجتمع جامعي قارئ ،مثقف وواع من خالل نشر ثقافة القراءة بين
طالبات الجامعة وتشجيعهن على ذلك.

5

نادي القراءة

ربط الطالبة بتعاليم القرآن الكريم والسنة النبوية الشريفة على المنهج
الدعوي الصحيح المتميز بالوسطية والرحمة واالعتدال.

6

نادي القيم

نشر ثقافة الحوار بين طالبات جامعة األميرة نورة بنت عبدالرحمن وفق
اساليب متنوعة وصحيحة تمكنها من تفعيلها في مجاالت الحياة.

7

نادي الحوار

يدعم ويشجع الطالبة للوصول ألعلى درجات اإلبداع في تنفيذ وعرض
وتسويق إنتاجها اليدوي بما يؤهلها لريادة سوق العمل

8

نادي ابداع

18

نادي نزاهة

نادي اإللقاء والمسرح

نادي نبراس

التعريف بأندية الجامعة:
تشرف وكالة االنشطة الطالبية بعمادة شؤون الطالبات على األندية عامة التابعة لها وهي :

9

نادي أصدقاء الطبيعة

يسعى لنشر ثقافة االستقالل المالي بين الطالبات وترسيخ مفهوم
العمل الحر عن طريق تقديم برامج في مجال ريادة األعمال.

10

نادي ريالي لريادة
األعمال

تنمية مهارات الطالبات في إعداد مجالت دورية الكترونية تضم مختلف
المجاالت العلمية والثقافية .

11

نادي منارة نورة
الصحفي

يسعى إلنتاج كادر من الباحثات والمخترعات في المجال الصحي وفق
منهج متوافق مع المتطلبات والمعايير العالمية

12

نادي البحث العلمي
واالبتكار

يسعى إلى بناء مجتمع طالبي يساهم في تحقيق رؤية المملكة 2030م

13

نادي الرؤية 2030

ُيعنى بتكوين مجتمع صديق للبيئة تسهم بتحويل ثقافات الطبيعة إلى
ممارسات حقيقية تحقق تنمية مستدامة للبيئة بالمملكة.

19

التعريف بأندية الجامعة:
تشرف وكالة االنشطة الطالبية بعمادة شؤون الطالبات على أندية تخصصية تابعة للكليات وهي
كالتالي:

نادي اآلداب

• ربط الطالبة بتعاليم القرآن الكريم والسنة النبوية الشريفة على المنهج الدعوي الصحيح المتميز
بالوسطية والرحمة واالعتدال
• نشر ثقافة الحوار بين طالبات جامعة األميرة نورة بنت عبدالرحمن وفق اساليب متنوعة وصحيحة
تمكنها من تفعيلها في مجاالت الحياة.
• يعنى بتكوين مجتمع متقن لفنون اللغة العربية وفخور بها.

نادي التربية

•
•
•
•

كلية
اآلداب

كلية
التربية

يسعى لتطوير مهارات الطالبات في مجال رعاية الطفولة واألمومة وتقديم خدمات تطوعية
للمجتمع المحلي.
ُيعنى بتكوين مجتمع صديق للبيئة تسهم بتحويل ثقافات الطبيعة إلى ممارسات حقيقية تحقق تنمية
مستدامة للبيئة بالمملكة.
يهتم بتطوير الجوانب النفسية للطالبات واستثمار طاقاتهن وتنمية مهاراتهن وإثراء شخصياتهن بقسم علم
النفس.
يسعى لخلق بيئة داعمة لمواهب الطالبات تنمي من مهاراتهن القيادية واالجتماعية والشخصية ،وتوظيف
طاقاتهن في العمل التطوعي لتجعل منهن سفيرات للتوعية بحقوق ذوي االحتياجات الخاصة

نادي العلوم

• يسعى إلى بناء مجتمع واعي بأهمية الكيمياء في الحياة من كل جوانبها من خالل تنظيم
محاضرات وورش عمل مع أعضاء هيئة التدريس من داخل الجامعة أو من جامعات أخرى.
• يهدف النادي ان يكون مصدراً لإلبداعات العلمية الفيزيائية المساهمة في خدمة المجتمع.
• يقدم البرامج الهادفة على هيئة مهارات تطبيقية جاذبة فيما يخص علم األحياء.
• يرسخ المفاهيم األساسية في علم الرياضيات لدى طالبات الجامعة بشكل عام وطالبات كلية العلوم
بشكل خاص.
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كلية
العلوم

التعريف بأندية الجامعة:
تشرف وكالة االنشطة الطالبية بعمادة شؤون الطالبات على أندية تخصصية تابعة للكليات وهي
كالتالي:

نادي الحاسب

• تزويد الطالبات بكل ما هو جديد على الساحة من تقنيات ولغات برمجة حديثة إلعداد خريجات
متهيئات لسوق العمل .
• إعداد وتأهيل الطالبات بقدرات ومهارات عالية تمكنهن من أداء مهامهن بكفاءة في مجاالت نظم
المعلومات وفي المجاالت االكاديمية للوصول إلى التميز المهني.

•
•
•
•
•

كلية علوم
الحاسب
والمعلومات

كلية
نادي اإلدارة واألعمال
اإلدارة
يسعى إلى إعداد أجيال ذوات خبرات مميزة في مجال إدارة األعمال لتحقيق أعلى المستويات في اإلدارة
واألعمال

واإلبداع والمشاركة والتنمية االجتماعية.
يقدم األنشطة المتنوعة مع تحقيق الريادة في مجال االقتصاد وتوفير الكفاءات البشرية االقتصادية
المؤهلة وفقاً ألفضل الدراسات مع الحفاظ على الهوية اإلسالمية.
يهتم بنشر الثقافة القانونية ضمن موضوعات تهم المجتمع والمرأة والمستجد من الدراسات واألنظمة
في المملكة.
يعزز االبتكار واالبداع التعاوني والمعرفة المحاسبية لدى طالبات المحاسبة والمهتمين بها.
يسعى لنشر ثقافة االستقالل المالي بين الطالبات وترسيخ مفهوم العمل الحر عن طريق تقديم برامج
في مجال ريادة األعمال.

نادي اللغات
• إتاحة الفرصة لطالبات الجامعة لتعلم وتعليم لغات وثقافات جديدة ليمكنهن من التحدث بها
بشكل سليم ،في جو من المرحُ .يدرس النادي  7لغات هي( :كورية ،يابانية ،أوردو ،تركية ،ألمانية،
فرنسية ،عربية للناطقات بغيرها).
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كلية
اللغات

التعريف بأندية الجامعة:
تشرف وكالة االنشطة الطالبية بعمادة شؤون الطالبات على أندية تخصصية تابعة للكليات وهي
كالتالي:

نادي الفن

• يقوم باحتضان المواهب الفنية واإلبداعية للطالبات وتوظيف ذلك في المجاالت التربوية
واالجتماعية والدينية والشخصية والصحية التي تسهم في تطوير جوانب شخصية الطالبات

نادي الهندسة

• دعم واحتواء أفكار الطالبات وإبداعاتهن في مجال الهندسة بحيث يقوم بتفعيل مسابقات طالبية
تخصصية وتفعيل معهد هندسة الكهرباء واإللكترونيات .

نادي الخدمة االجتماعية

• يتيح للطالبات التواصل بين المؤسسات الخيرية والحكومية بحيث تعم الفائدة على أغلبية الطالبات
ومنسوبات الجامعة.

نادي السنة التأسيسية

• يهتم بزيادة الوعي الصحي لجميع منسوبات الجامعة والتقليل من نسبة السمنة لديهن
بمساعدتهن على تحسين نمط الحياة.

22

كلية
التصاميم
والفنون

كلية
الهندسة

كلية
الخدمة
االجتماعية

كلية السنة
التأسيسية

التعريف بأندية الجامعة:
تشرف وكالة االنشطة الطالبية بعمادة شؤون الطالبات على أندية تخصصية تابعة للكليات وهي
كالتالي:

نادي الطب البشري

• تهيئة الطالبات وتطويرهن في المجال الطبي

نادي طب األسنان

• نشر ثقافة الحفاظ على صحة الفم واألسنان.

نادي الصحة وعلوم التأهيل

• ُيعنى بتكوين جيل نسائي متميز ومبدع في مجال العالج الطبيعي  ،يسعى إلنتاج كادر من
الباحثات والمخترعات في المجال الصحي وفق منهج متوافق مع المتطلبات والمعايير العالمية
وإرساء الصحة والوقاية والتعزيز الصحي كقيم وأولويات ،من خالل نشر الوعي والتثقيف والحث
على تبني انماط سلوكية صحية صحيحة

نادي الصيدلة

• يجمع طالبات كلية الصيدلة والكليات الصحية األخرى ويتيح لهن تبادل األفكار والمرح فيما يخص
مهنة الصيدلة.

نادي التمريض

• يسعى لنشر المفاهيم الصحية و الوقائية المبنية على البراهين العلمية كقيم وأولويات لدى
المجتمع عامة ومنسوبات الجامعة خاصة.
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كلية الطب
البشري

كلية طب
األسنان

كلية الصحة
وعلوم
التأهيل

كلية
الصيدلة

كلية
التمريض

التعريف بأندية الجامعة:
تشرف وكالة االنشطة الطالبية بعمادة شؤون الطالبات على أندية تخصصية تابعة للكليات وهي
كالتالي:

نادي نورة العطاء التطوعي

• يشجع الطالبات على المشاركة في العمل التطوعي وتنمية حس المسؤولية االجتماعية لدى
الطالبات ،واستثمار طاقاتهن التطوعية في الخدمة المجتمعية

نادي الثقافات والشعوب

• اإلبداع في تعريف المجتمع االكاديمي بالثقافات األخرى في مجاالت متعددة.

نادي المجتمع

• ُيمكن الطالبة من إنشاء مشروعها الصغير ليصبح ذا جودة عالية موائمة لسوق العمل وخدمة
المجتمع والتميز بالنادي على مستوى جامعة األميرة نورة والجامعات األخرى.
• يسعى لتطوير مهارات البرمجة لدى الطالبات بما يساهم في خدمة المجتمع.

نادي إثراء اللغة اإلنجليزية

• يسعى إلى تطوير مهارة القراءة باللغة اإلنجليزية .
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عمادة خدمة
المجتمع
والتعليم
المستمر
معهد تعليم
اللغة العربية
للناطقات
بغيرها

كلية
المجتمع

معهد اللغة
اإلنجليزية

األندية الطالبية
ضوابط تشكيل األندية والجمعيات الطالبية:
يتم إنشاء األندية حسب الحاجة وحسب مرئيات عمادة شؤون الطالبات بقرار من صاحب الصالحية.
تقوم الجهة التي ترغب في إنشاء النادي الطالبي بتعبئة استمارة إنشاء النادي وتقوم وكالة األنشطة الطالبية
بدراستها واعتمادها من عميدة شؤون الطالبات.
ال يجوز تغيير اسم النادي الطالبي بعد االعتماد إال بموافقة من عميدة شؤون الطالبات.

يجب أن ال يقل عدد أعضاء النادي الطالبي في مرحلة التأسيس عن (  ) 30ثالثين طالبة ويجوز أن يضم النادي
الطالبي أي عدد من الطالبات المنتظمات في الجامعة بشرط أن ال يقل عدد األعضاء في أي وقت من األوقات

عن عدد المؤسسين.

يجوز إيقاف نشاط النادي الطالبي بقرار من عميدة شؤون الطالبات إذا لم تحقق األهداف المرجوة من إنشائه ،أو
صدرت منه مخالفات صريحة لألنظمة المعمول بها داخل الجامعة ولم يلتزم بضوابط األنشطة الطالبية.

يجوز التعاون مع الجهات ذات العالقة في تنفيذ البرامج ذات الصبغة المشتركة ،عن طريق التنسيق المباشر مع
عمادة شؤون الطالبات.

ال يجوز لألندية الطالبية في جامعة األميرة نورة بنت عبدالرحمن مزاولة أي نشاط خارج الجامعة دون أخذ
الموافقة الخطية من عميدة شؤون الطالبات من يخالف ذلك يتم تعليق نشاطه وإلغاء عضوية أعضائه لمدة عام
دراسي كامل.

تشكيل النادي الطالبي :
يتكون النادي من

مشرفة
(عضو هيئة تدريس)
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1

رئيسة النادي
و نائبة الرئيسة
واألعضاء
(من الطالبات)

2

األندية الطالبية
شروط الترشيح لرئاسة النادي الطالبي:
يشترط في الطالبة التي ترشح نفسها لرئاسة النادي الطالبي ما يأتي:
أن تكون الطالبة مقيدة و منتظمة في إحدى كليات الجامعة.

.1

 .2أن يكون قد مضى على التحاقها في الجامعة فصالن دراسيان.
 .3أن ال يقل معدلها التراكمي عن ))3.0-5
 .4أن تكون حسنة السيرة والسلوك وأن ال يكون قد صدر بحقها أي عقوبة تأديبية.

 .5أن تكون لديها خبرة في مجال األنشطة الطالبية ال تقل عن عام .
 .6ال يسمح للطالبة الترشيح لرئاسة أكثر من نادي.

 .7أن ال تكون الطالبة منتسبة إلى أي برنامج طالبي آخر داخل الجامعة مثل( :الشراكة الطالبية ،أو المجلس
االستشاري الطالبي)

 .8مدة الرئاسة هي سنة دراسية واحدة ُ
تجرى بعدها انتخابات جديدة.

آلية ترشيح رئيسة للنادي الطالبي:
تقوم مشرفة النادي الطالبي بمهام الرئيسة إلى حين اختيار الرئيسة.

.1

يتم فتح باب الترشيح لرئاسة النادي ونائبة الرئيسة خالل (  ) 30يوماً من بداية الفصل الدراسي األول.

.2

على من ترغب الترشح لرئاسة النادي الطالبي ممن تنطبق عليها شروط الترشيح تعبئة االستمارة الخاصة

.3

وملخص باألهداف وخطة العمل وتقديمها لمشرفة النادي الطالبي.

بناء على تصويت أعضاء النادي الطالبي بعد فرز استمارات الترشيح وتحديد المرشحات.
يتم اختيار الرئيسة ً

.4

آلية اختيار نائبة رئيسة للنادي الطالبي:
.1

ً
نائبة للرئيسة.
يتم اختيار المركز الثاني بعدد األصوات بعد رئيسة النادي الطالبي

 .2يجب أن تتوفر فيها جميع الشروط المطلوبة في الرئيسة
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األندية الطالبية
آلية اختيار أعضاء النادي الطالبي:
.1

تتولى رئيسة النادي الطالبي أو من يقوم مقامها باإلعالن عن فتح باب العضوية للنادي خالل األربعة أسابيع
األولى من بداية الفصل الدراسي  -يستثنى الفصل الصيفي  -يغلق بعدها باب التسجيل للعضوية.

 .2يجب على الطالبات الراغبات في الحصول على العضوية تعبئة نموذج العضوية لدى إدارة النادي.

 .3تقوم الرئيسة أو من ينوب عنها بتسليم استمارة وقوائم العضوية لمشرفة النادي في الكلية خالل ثالثة أيام من
إغالق باب العضوية ،بعد أن يتم التأكد من انطباق شروط العضوية للمنتسبات.
 .4تقوم الرئيسة بإعداد قوائم العضوية وقاعدة بيانات ،تشمل اسم الطالبة ،الرقم الجامعي ،الكلية ،التخصص ،البريد

اإللكتروني ،ورقم الجوال.

 .5يحق للطالبة االشتراك في عضوية ثالثة أندية بحد أقصى بشرط أن ال تكون عضواً إدارياً إال في واحد منها فقط.

شروط الترشيح لعضوية النادي الطالبي:

أن تكون الطالبة
مقيدة و منتظمة
في إحدى كليات
الجامعة.
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أن تكون حسن
السيرة والسلوك،
وأن ال يكون قد
صدر بحقها أية
عقوبة تأديبية.

تجديد
العضوية
سنوياً.

تعبئة
االستمارة
الخاصة بطلب
العضوية

السجل المهاري
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الرحالت الطالبية
وهي عبارة عن زيارات رسمية لمجموعة من طالبات الجامعة لمؤسسات أكاديمية داخل أو خارج
المملكة ،بهدف إثراء خبراتهن العلمية والعملية.

أنواع الرحالت الطالبية:
ويقصد بها الرحالت التي تنظمها الجامعة للطالبات بهدف دعم مهاراتهن
التخصصية العلمية.
يقصد بها الرحالت التي تنظمها الجامعة للطالبات لدعم مهاراتهن الشخصية
والقيادية.

الرحالت األكاديمية
رحالت التدريب

أهداف الرحالت الطالبية:

1

3
5

تشجيع الطالبات المتميزات على تنمية خبراتهن
الحياتية من خالل الممارسة العلمية والعملية.

صقل مهارات وخبرات الطالبات التربوية
والتعليمية ،وتحقيق االتصال الفعال
بين الطالبات من جهة
والتفاعل الجماعي ؤ
وبينهن وبين نظيراتهن في الجامعات
األخرى من جهة أخرى.

إتاحة الفرصة للطالبات المتميزات لتمثيل
والندوات
المؤتمرات
في
الجامعة
والمهرجانات واللقاءات الثقافية والعلمية
على المستويين الداخلي والخارجي.
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2
4
6

تحقيق المتعة والترويح عن النفس للطالبات
في إطار الضوابط الشرعية والتربوية والعلمية.

دعم الجانب النظري بالدراسات الميدانية،
وإكساب الطالبات الخبرة العلمية لالرتقاء
بمستوى كفاءتهن وفاعليتهن ومهاراتهن
المهنية.

رفع مستوى وعي الطالبات بالقيمة
الحضارية ،والتاريخية ،والسياحية ،والتنموية
للبلدان األخرى

الرحالت الطالبية

شروط اشتراك الطالبات في الرحالت الطالبية:
أن تكون الطالبة المشاركة مقيدة في إحدى كليات الجامعة.

.1

 .2يتعين على الطالبة عند المشاركة بورقة عمل أو ابتكار أن تكون المشاركة باسم الطالبة وجامعة األميرة نورة
ً
كتابة.
بنت عبدالرحمن

 .3أن ال يكون قد صدر بحقها أي عقوبة تأديبية.

 .4أن ال يسبق لها المشاركة في الرحالت الطالبية التي تمت في األعوام السابقة.

 .5أن تحمل جواز سفر ساري المفعول.

 .6أن تحضر الطالبة المشاركة في الرحلة موافقة خطية من ولي أمرها وإشعاره بجهتها وزمنها وبرنامج الرحلة
وأهدافها والقائمات عليها.
يتعين على الطالبة المشاركة في الرحلة االلتزام بتعليمات و ضوابط الرحلة الطالبية (،ويحق لعمادة شؤون
الطالبات التحقيق معها في حال المخالفة وإيقاع العقوبات على النحو اآلتي:
أ .اإلنذار الشفهي.
ب .اإلنذار الكتابي.
ً
مستقبال.
ج .الحرمان من المشاركة في الرحالت والمؤتمرات الطالبية
د .العقوبات التأديبية التي تقررها اللجنة الدائمة للتأديب حسب نوع المخالفة.

الضوابط العامة للرحالت الطالبية:

.3

أن تكون وسيلة النقل آمنة مع ضرورة مرافقة المشرفات للطالبات في جميع وسائل النقل.
أن يكون عدد المشرفات على الرحلة مشرفة واحدة لكل عشر طالبات ،وفي حال عدم توفر العدد المطلوب من
المشرفات تلغى الرحلة.
يمنع منعاً باتاً الذهاب إلى األماكن التي يمكن أن تتعرض الطالبات فيها للخطر كمنطقة النزاعات السياسية أو
المناطق التي تفشى فيها األمراض الوبائية أو الكوارث الطبيعية بشتى صورها وذلك حرصا ًعلى أمن وسامة
الطالبات.
مشاركة المشرفات على الرحلة للطالبات في جميع الفعاليات بالزمان والمكان.

.1
.2

.6
.7
.8
.9

المستضيفة.
ً
االلتزام بالبرنامج المعد مسبقا للرحلة واستخدام المواصالت المخصصة من قبل الجهة المستضيفة.
ارتداء الحجاب الشرعي واللبس المحتشم طيلة فترة الرحلة.
تقبل جميع التوجيهات من المشرفة المرافقة للرحلة.
تكون األولوية في الرحالت الطالبية األكاديمية للطالبات المتفوقات في التخصص ممن حصلن على معدل ( 4من
 )5فأكثر ،و تعطى األفضلية للمشاركات في األنشطة غير المنهجية في حال كانت الرحالت تخص البرامج التدريبية.

.4

.5

التقيد بالضوابط الشرعية وأنظمة المملكة واألعراف االجتماعية السائدة وااللتزام باآلداب العامة وأنظمة الجهة

في حال وجود أي استفسار عن الرحالت الطالبية  ،نأمل التواصل عبر البريد اإللكتروني
DSA_ASA@PNU.EDU.SA
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برنامج التشغيل الطالبي
أحد برنامج الرغاية التربوية واالجتماعية التي تقدمها الجامعة لتعزيز دورها في تطوير وتدريب الطالبات
وتعويدهن على ممارسة العمل وتجميل المسؤولية من خالل تولي بعض األعمال في مرافق
الجامعة المختلفة الستثمار أوقات الفراغ بعمل مادياً ومعنوياً وإكسابهن خبرة في األعمال اإلدارية
والفنية والتعامل مع األخرين.

شروط االلتحاق في برنامج التشغيل الطالبي
.1
.2
.3
.4
.5
.6
.7
.8

أن تكون الطالبة منتظمة دراسياً

اال يقل معدل الطالبة التراكمي عن ()4
ال يحق للطالبة الجمع بين فرصتي تشغيل في الفصل الواحد
تعمل الطالبة بمعدل ال يقل عن (  25ساعة في الشهر ) بما ال يزيد عن ( 50ساعة في الشهر )
صورة من الحساب البنكي الخاص بالطالبة
ال يكون قد صدر بحق الطالبة عقوبة تأديبية
تحسب مكافأة الطالبة بعشرين ريال لكل ساعة تشعيل خالل الشهر
ال يحق تشغيل الطالبة بدون موافقة مسبقة من معالي مديرة الجامعة

مبنى اإلدارة الرئيسي -310بوابة po1-
الدور األرضي عمادة شؤون الطالبات.

للتواصل االتصال على هاتف رقم :
01182424918-0118243255
0118243260

Dsa-sp@pnu.edu.sa
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اين تجدينا

مركز الدعم والخدمات الطالبية )A4مبنى )190
مركز الدعم والخدمات الطالبية من المراكز الخدمية التي تهتم بخدمة منسوبات الجامعة من الطالبات
وأعضاء الهيئة التعليمية واالدارية وتتضمن التالي:

إدارات رئيسية

1
3

إدارة مركز الدعم والخدمات الطالبية ومكاتبه
الخدمية
ادارة مركز االرشاد المهني والدعم الوظيفي

2

ادارة مركز دعم المهارات الطالبية" نجاح"
ومكاتبه الخدمية

4

المركز الطبي الجامعي وعياداته الخدمية

المرافق الخدمية:

الخزائن الطالبية

صالة سفيرات العالم
القاعة الكبرى

صاله افانين

الصالة العالمية
المجلس االستشاري الطالبي

إدارات مساندة :
.1
.2
.3
.4
.5

ادارة النقل والحركة
ادارة التقنية
ادارة االمن
ادارة التوجيه الميداني
ادارة المنشآت
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منطقة االلعاب

نادي نزاهة

مقر مجموعة من األندية الطالبية

مكتب السفيرات

المرافق االستثمارية:
.1
.2
.3
.4
.5

منطقة المطاعم ( الدور االرضي واالول )
صيدلية ( الدور االرضي)
مكتبة الشقري ( الدور االرضي)
السوبر ماركت ( الدور االول)
بنك الرياض ( الدور الثاني)

مركز دعم المهارات الطالبية/نجاح
مركز تدريبي تحت مظلة عمادة شؤون الطالبات يقدم ورش وبرامج تدريبية لكافة طالبات وخريجات
جامعة األميرة نورة بنت عبدالرحمن في مجال تطوير الذات ،تنمية القدرات العلمية  ،القيادية  ،و
االبتكارية االبداعية ،القدرات اللغوية والتقنية  ،مهارات إدارة المشاريع .

الرسالة

الرؤية
الريادة في إعداد القادة
ومصدر لتطوير مهارات
الطالبات والخريجات المتنوعة.

إعداد طالبات وخريجات جامعة األميرة نورة بنت عبدالرحمن ليكن
قيادات فاعلة في المجتمع من خالل تنمية مهارات المستقبل
بالتدريب والتأهيل لإلسهام في تعزيز دور المرأة الريادي في
المجتمع وتهيئة التفاعل اإليجابي مع تطلعات واحتياجات التنمية

الوطنية ورؤية المملكة العربية السعودية 2030م.

معدل الساعات
التدريبية:
• ورش قصيرة المدى ( )6-3ساعات تدريبية.

• برامج قصيرة أو طويلة المدى ( )120-15ساعة
تدريبية.
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القيم

التميز ،االحترافية المهنية،
االلتزام بالجودة ،الثقة،
المرونة ،المساءلة

آلية التسجيل بالورش
والبرامج التدريبية:
الموقع االلكتروني لجامعة األميرة نورة
بنت عبدالرحمن – بوابة الخدمات
االلكترونية – خدمات األنشطة
الالمنهجية – مركز نجاح.

مركز دعم المهارات الطالبية/نجاح
يسعى المركز من خالل البرامج وورش العمل التدريبية والتطويرية التي ينظمها وينفذها إلى تحقيق األهداف
األتية-:
•

تطوير مهارات الطالبة الشخصية والذاتية.

•

ترسيخ مفهوم الهوية الوطنية وعالقتها بالهوية العلمية والمهنية.

•

تعزيز مفهوم األخالقيات العلمية والمهنية وعالقتها بالمبادئ والقيم والنظم الوطنية.

•

تنمية قدرات الطالبة االبتكارية واالبداعية.

•

تطوير مهارات الطالبة اللغوية والتقنية.

•

تنمية قدرات الطالبة القيادية وريادة األعمال وعمليات التخطيط و التنفيذ وإدارة المشروعات االستثمارية الصغيرة.

•

إلمام الطالبة بمفهوم ومقومات اقتصاد المعرفة وعالقته بالتنمية الوطنية.

•

تأهيل الطالبة مهنيا.

•

نشر الثقافة الصحية للنساء.

محطة – A4مبنى ( - )190مركز الدعم
والخدمات الطالبية – الدور الثاني.

للتواصل االتصال على هاتف رقم :
01182/38813

DSA-SSI-STC@PNU.EDU.SA
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اين تجدينا

القروض واإلعانات في صندوق الطالبات
هي الجهة المسؤولة عن تقديم الدعم المادي للطالبات المحتاجات لسد احتياجاتهن الشخصية لضمان
سير عمليتهن التعليمية والتي منها:
• اإلعانات النقدية (العاجلة ،المقطوعة ،المستمرة)
• القروض النقدية (العاجلة ،الشخصية  ،لشراء حاسب آلي ،لشراء كاميرا) وغيرها من األجهزة التعليمية
من صندوق الطالبات

شروط وضوابط عامة للقروض واإلعانات:
.1

يمكن التقديم بطلب القرض أو اإلعانة لجميع طالبات الجامعة المنتظمات والمسجالت ساعات دراسية للفصل
الدراسي وقت التقديم  ،ويستثنى من ذلك طالبات الجامعة الالتي ال يستقطع من مكافآتهن الشهرية اشتراك
صندوق الطالبات (طالبات االبتعاث الداخلي المجاني ــــ طالبات االبتعاث الداخلي برسوم)

.2

أال يكون صدر بحق الطالبة عقوبة تأديبية  .يشترط لطلب القرض أو اإلعانة دراسة الحالة من قبل األخصائية
االجتماعية في كلية الطالبة

شروط وضوابط لصرف القروض:
.1

أن ال يقل معدل الطالبة الدراسي التراكمي عن ()3

.2

أن تكون المدة المتبقية للطالبة تكفي لسداد مبلغ السلفة.

.3

أن ال تقل مدة دراسة الطالبة في الجامعة عن فصل دراسي كامل.

.4

أن تكون مكافأة الطالبة مستمرة.

.5

تقديم القرض من قبل الطالبة نفسها حضورياً وال يجوز اإلنابة عنها.

.6

اكتمال سداد أي قروض سابقة على الطالبة لصندوق الطالبات.

.7

استكمال المستندات األساسية الالزمة لدراسة الحالة:
•البطاقة الجامعية للطالبة.
•إثبات الهوية (بطاقة الهوية الوطنية ،بطاقة العائلة ،اإلقامة).
• عرض سعر بالجهاز المطلوب مختوم من المؤسسة التجارية في حالة قرض تأمين الجهاز التعليمي.

.1
.2

عدد مرات حصول الطالبة على القرض خالل فترة الدراسة بالجامعة مرتان فقط.

الحد األعلى لمبلغ القرض الذي تحصل عليها الطالبة للمرة الواحدة مبلغ ( )6،000ستة آالف ريال فقط ُ
ويراعى في
تحديده مدة استيفاء القرض ونسبة قسط السداد المحدد من الطالبة والفترة المتبقية لتخرجها من الجامعة.
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القروض واإلعانات في صندوق الطالبات
شروط وضوابط سداد القروض:
.1

أن يستوفى القرض خالل عام هجري ونصف ( 18مكافأة جامعية ) كحد أعلى .

.2

يبدأ خصم قسط السداد من مكافأة الشهر التالي لصرف القرض.

شروط وضوابط طلب اإلعفاء من القرض:
ال يتم اإلعفاء من سداد القرض إال بقرار من مجلس إدارة صندوق الطالبات  ،ويشترط لتقديم الطلب ما يلي:
.1
.2
.3

أن تكون الطالبة قد سددت نسبة ( )%50من إجمالي مبلغ القرض المطلوب اإلعفاء منه.
انقطاع المكافأة الشهرية.
تقديم أسباب طلب اإلعفاء والمستندات المؤيدة لذلك لعرضها على مجلس اإلدارة.

برنامج اإلعانات:
شروط وضوابط عامة لبرنامج اإلعانات:
.1
.2

أن تكون الطالبة منتظمة بالجامعة وقت تقديم طلب اإلعانة.
استكمال المستندات الالزمة لدارسة الحالة .

اإلعانات المستمرة:
هي إعانة مالية شهرية لمدة فصل دراسي واحد( خمسة أشهر متصلة )للمرة الواحدة كحد أقصى للطالبة
المحتاجة ،مع ضرورة وجود مبررات لصرف اإلعانة للطالبة وإرفاق المستندات المؤيدة مع دارسة الحالة.

شروط وضوابط اإلعانات المستمرة:
.1

.2

اإلعانة المستمرة تكون في حدود مبلغ المكافأة الشهرية بحد أقصى حسب كلية الطالبة.

عدد مرات طلب اإلعانة المستمرة مرتان كحد أقصى خالل دراسة الطالبة بالجامعة.

.3

انتظام الطالبة في الدراسة بداية كل فصل دراسي تصرف فيه لها إعانة مستمرة.

.5

ال يجوز الجمع بين اإلعانة المستمرة واإلعانة المقطوعة.

.4

.6
.7

أال تجمع الطالبة بين اإلعانة المستمرة والمكافأة الجامعية.

يوقف صرف اإلعانة المستمرة إذا انتهت عالقة الطالبة بالجامعة كلياً أو مؤقتاً سواء بالتخرج أو الفصل أو
االنسحاب أو غير ذلك.

يوقف صرف اإلعانة المستمرة إذا لم تستلم من قبل الطالبة لشهرين متتابعين مالم تقدم الطالبة عذراً

مقبو ً
ال توافق عليه رئيسة مجلس اإلدارة.
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القروض واإلعانات في صندوق الطالبات
اإلعانة المقطوعة:
هي إعانة مالية تصرف للطالبة المحتاجة دفعة واحدة لمواجهة المصاريف الضرورية التي تستدعي
تقديم العون لها الستكمال مسيرتها التعليمية.

شروط وضوابط اإلعانات المقطوعة:
اإلعانة لتقديم المساعدة للطالبة فقط بشكل مباشر وال تمتد لتغطية تكاليف األسرة.
الحد األعلى لمبلغ اإلعانة المقطوعة للمرة الواحدة ( )3000ثالثة آالف ريال للطالبة السعودية ،و( )2000ألفي ريال فقط
للطالبة المقيمة إالفي حاالت خاصة يقدرها مجلس اإلدارة على أن ال يزيد المبلغ الذي يصرف للطالبة كإعانة خالل
مدة دراستها بالجامعة عن ( )6000ستة آالف ريال إلفادة عدد كبير من الطالبات.
مرور عام هجري واحد كحد أدنى على تاريخ آخر طلب إعانة مقطوعة أو مستمرة سابقة تمت استفادة الطالبة منها.

أن تكون الطالبة منتظمة بالجامعة وقت تقديمها لطلب اإلعانة.
أال تجمع الطالبة بين اإلعانة المقطوعة واإلعانة المستمرة طوال فترة صرف اإلعانة المستمرة.
في حال طلب اإلعانة المقطوعة ألغراض عالجية يجب تقديم تقرير طبي بالحالة من مستشفى حكومي
ويصدق عليه من المركز الصحي بالجامعة وبما يثبت عدم إمكانية الحصول على العالج من المستشفيات
الحكومية والجامعية.
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وكالة العمادة للتوجيه واإلرشاد الطالبي
تهتم بتقديم الخدمات اإلرشادية المتنوعة للطالبات وذلك من خالل الوحدات االتية:
وحدة اإلرشاد النفسي واالجتماعي:
تقديم خدمات إرشادية اجتماعية ونفسية للطالبات.
خدمات الوحدة
•

•
•
•

تعميق الروابط بين الطالبة واألسرة ومجتمع الكلية
من خالل اإلرشاد األسري واالجتماعي.
محاولة تعديل بعض السلوكيات الخاطئة لدى الطالبة
وتقديم البرامج العالجية.
إقامة البرامج التوعوية والوقائية للطالبات.
دراسة حاالت الطالبات المتقدمات لالستفادة من
خدمة اإلعانات والقروض.

وحدة حقوق الطالبات:
تهدف الوحدة لحماية الحقوق الطالبية طبقاً
للوائح وأنظمة الجامعة ،وتوعية الطالبات
بحقوقهن وواجباتهن.

خدمات الوحدة:
• نشر ثقافة الحقوق والواجبات الطالبية لجميع
طالبات الجامعة وأعضاء الهيئة التعليمية
واإلدارية.
• توعية الطالبات بكيفية الحصول على حقوقهن
عبر القنوات الرسمية.
• استقبال شكاوي الطالبات األكاديمية وغير
األكاديمية والعمل على حلها وفق لوائح
وأنظمة الجامعة.

وحدة التوجيه الميداني:
تعمل على تهيئة بيئة جامعية مناسبة للطالبة للحصول
على تعلم ذي جودة عالية من خالل ضبط سلوكيات
الطالبات بما يتناسب مع تعاليم الدين اإلسالمي ورسالة
الجامعة .
•
•
•
•
•

األهداف التي تقدمها الوحدة:

تنمية شخصية الطالبة في اطار التمسك بالهدية
الثقافية.
تحقيق مبدأ االلتزام بالقوانين واالنظمة الجامعية .
استقبال الشكاوي والبالغات وتحويلها إلى جهة
االختصاص .
رصد المخالفات السلوكية وتسجيلها في سجالت
خاصة.
المشاركة في تنظيم المؤتمرات والفعاليات
المقامة داخل الحرم الجامعي.

وثيقة حقوق والتزامات الطالبات :
تعد هذه الوثيقة بمثابة إطار إنساني أخالقي
ينظم العالقة االجتماعية بين الجامعة وطالباتها
من حيث حقوقهن والتزاماتهن لتسود فيها روح
المحبة والود والوئام بما يكفل لهن حياة
أكاديمية وتربوية مستقرة وتؤهلهن لخوض
ً
مستقبال.
غمار الحياة
ً
وهذه الوثيقة ال تعد نظاماً
بديال عن األنظمة
السارية وإنما تدور في فلك األنظمة واللوائح
الجامعية وال تتعارض معها  ،وتهدف إلى تعريف
الطالبة الجامعية بحقوقها والتزاماتها األكاديمية
وغير األكاديمية .

توجد الوثيقة في صفحة عمادة شؤون الطالبات
على موقع الجامعة
mailto:Dsa_sgc@pnu.edu.sa
0118242938__0118243708
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المجلس االستشاري الطالبي
هو مجموعة من الطالبات المنتخبات لتمثيل طالبات جامعة األميرة نورة بنت عبد الرحمن بشكل
قانوني ونظامي يهدف إلى تنمية مهارات القيادة و تعزيز مشاركتهن في اتخاذ القرارات التي من
شأنها تحسين المسيرة األكاديمية والخدمات المتنوعة التي توفرها الجامعة .ويلتزم المجلس بتحقيق
أهدافه وفقاً للوائح واألحكام والقوانين المعمول بها في الجامعة.

يتكون المجلس االستشاري الطالبي من:

رئيسة المجلس نائبة الرئيسة

أمينة السر

األعضاء

بحيث يكون هناك تناسب بين عدد األعضاء في المجلس و عدد الطالبات المسجالت في كل كلية.

شروط الترشيح لعضوية المجلس االستشاري الطالبي:
على الطالبة التي ترغب في ترشيح نفسها لعضوية المجلس (رئيسة ،نائبة رئيسة،
أمينة سر ،عضو) أن تتوفر فيها الشروط اآلتية:
أن تكون الطالبة مقيدة في مرحلة البكالوريوس او الدبلوم في الكلية التي ستترشح عنها.
أن يكون قد مضى على قبولها في الجامعة فصالن دراسيان.
أن يبقى على تخرجها فصالن دراسيان على األقل.
أن تكون حسنة السيرة والسلوك وأن ال يكون قد صدر بحقها أي عقوبة تأديبية.
أن ال يقل معدلها التراكمي في الفصل الدراسي عن (  ) 3.50من ( ( .5.00
أن تتمتع بمهارات االتصال والعمل بروح الفريق.
أن يكون لها مشاركة فع اّلة في األنشطة الطالبية غير المنهجية واألعمال التطوعية.

يجوز أن تقدم الجامعة مكافآت مالية ألعضاء المجلس االستشاري المتميزات في نهاية كل فصل دراسي
تحددها عميدة شؤون الطالبات على أن ال تتجاوز قيمة المكافئة مبلغ (  ) 500خمسمائة ريال شهرياً ،وال
يجوز للطالبة أن تجمع بين عضوية المجلس والتشغيل الطالبي
ويتم الترشيح إلكترونياً حسب النظام المعد لذلك وحسب المواعيد التي تحددها اللجنة التنفيذية لالنتخابات.
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سكن الطالبات
تسـعى وحـدة سـكن الطالبـات التابعـة لوكالـة الخدمـات الطالبية بعمـادة شـؤون الطالبـات لتقديـم
أفضـل الخدمـات والمسـاعدة للطالبـات إلتمام إجـراءات القبـول والتسـكين فـي السـكن ،ويتكـون
السـكن الجامعـي للطالبـات مـن  6مبانـي أربعة منها مخصصة للطالبات واثنان الستضافة الوفود ،كل
مبنى سـتة أدوار ،وبما ال يقـل عـن  200وحـدة سـكنية.

الخدمات المقدمة لطالبة السكن الجامعي:
خدمات التغذية :تقديم وجبتين غداء وعشاء لطالبات السكن ،مدعومة بنسبة  %50مـن قبـل الجامعـة علـى أن
تتحمل الطالبة نسبة  %50من قيمة الوجبة.

خدمات يومية تتمثل في
خدمـــــة النقـــــل (الحافـــــالت) :لطالبـــــات التدريـــــب
الميدانـي مـن السـكن الجامعـي إلـى
جهـة التدريـب والعكـس ،وفـق جـداول
حـدد فيهـا أوقـات التدريـب وعـدد الطالبـات.

خدمة غسيل المالبس :من خالل توفير غساالت
أوتوماتيكية ونشاف وضعت في أماكن
مخصصة لذلك.

الرعايــة الصحيــة :مــن خالل عيــادة
صحيــة بوحــدة السكن،
ومستشــفى الملــك عبــد الله
الجامعــي بمحيــط الحــرم الجامعــي.
الصيانــة والتجهيـزات :تقديـم جميــع أعمال
الصيانــة مــن :كهربــاء ،ســباكة ،نجــارة ،دهــان،
باإلضافــة إلــى متابعــة أعمــال النظافــة اليوميــة
لجميــع غــرف الطالبــات ومرافــق الســكن.

الخدمات التجارية:
الخدمـات

الرعايــة النفســية واالجتماعيــة :تــم
العمـــــل علـــــى توفيـــــر أخصائيـــــات
اجتماعيـــــــات ونفســـــــيات داخـــــــل
الســكن الداخلــي للطالبــات.

األمـن والسـالمة :تـم توفيـر طاقـم متكامـل
مـن موظفـات األمن للحفـاظ علـى أمـن
السـكن والطالبـات علـى مـدار  24سـاعة.

تم توفير مكائن للبيع الذاتي ،مركز تسوق ،مكائن الصراف اآللي.

الترفيهيـة :مـن خـالل تنفيـذ مجموعــة مــن األنشـطة الرياضيــة ،الثقافيــة ،االجتماعيــة ،الدينيــة،

التوعويـة ،والفنيـة وتنظيـم الرحـالت والزيـارات.

مرافق السكن الجامعي:
•
•
•
•
•

وحدة سكنية تتكون من :سرير ،مكتب ،كراسي ،أغطية ،تكييف ،دوالب ..،وغيرها.
قاعة جلوس للطالبات مزودة بأجهزة تلفاز ..وغيرها.
قاعة تدريبية مجهزة إلقامة أنشطة للطالبات (محاضرات ،ندوات ومسابقات).
قاعة استقبال للزوار.
شبكة نت وهاتف لسهولة التواصل الخارجي.
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• مركز الخدمات الطالبية.
• نادي سكن الطالبات.

سكن الطالبات
الطالبات الالتي يحق لهن اإلقامة في السكن الجامعي:
• طالبات البكالوريوس والدبلوم السعوديات من سـكان المنـاطق النائيـة بمسـافة ( )150كـم أو أكثـر مـن مدينـة
الرياض.
• طالبات المنح الدراسية طبقا لقواعد المنحة.
• الطالبات غير السعوديات وطالبات الدراسات العليا وفق ضوابط محددة.

الشروط الالزمة لقبول الطالبة في السكن الجامعي:
.1
.2
.3
.4
.5
.6
.7
.8
.9
.01
.11
•

•
•

أن تكون الطالبة حاصلة على قبول في إحدى كليات الجامعة على أن تكون منتظمة ومتفرغة للدراسة.
أن تكون الطالبة حسنة السيرة والسلوك ،ويوثق هذا الشرط بشهادة معتمدة من المدرسـة الثانويـة التـي تخرجـت
منها ،وعلى الطالبة التي تطلب تجديد اإلقامة في السكن أن تعتمد الشهادة من الكلية المقيدة فيها.
أن تكون الطالبة الئقة صحياً وخاليــة مــن األمـراض المعديــة بموجــب شــهادة مــن مركــز طبــي معتمــد وفــق
النمـوذج المخصـص لذلك.
أن تكون إقامة أسرة الطالبة خارج مدينة الرياض على أن يوثق مكان اإلقامة من قبل العمدة أو الشرطة ،ولعمادة
شؤون الطالبات النظر في اشتراطات المسافة المحددة بناء على الوضع الراهن لكل فصل دراسي.
أن تجتاز الطالبة المقابلة الشخصية من قبل اللجنة المعتمدة من عمادة شؤون الطالبات.
أن ال يكون قد سبق فصلها نهائيا من السكن الجامعي.
إذا كانت متزوجة فإنها توقع على تعهد بإخراجها في حالة الحمل بشكل فوري.
إذا كانــت الطالبــة تعــاني مــن أمــراض مزمنــة (كالســكر والضــغط والصــرع واألمــراض النفســية) أو كانــت مــن ذوات
االحتياجات الخاصة ،فعليها إبالغ إدارة السكن بذلك لتوفير الرعاية الالزمة .
أن تتوافر األماكن الشاغرة في السكن وفق معايير المفاضلة.
أن توقع الطالبة إقراراً خطياً بالتزامها بأنظمة الجامعة ولوائحها وتعليماتها.
االلتزامات المالية:
تـدفع طالبــة البكــالوريوس أو الــدبلوم الســعودية رســوماً ماليــة مقابـل الحصــول علــى وحــدة ســكنية فــي الســكن
الجامعي مبلغ ( )1400ريال للفصل الدراسي الواحد ،ومبلغ ( )700ريال للفصل الصيفي ،وتحصل الطالبات األخـوات علـى
تخفيض بنسبة ( )%10عن رسوم الوحدة السكنية لكل واحدة منهن.
تدفع طالبة الدراسات العليا وطالبة المنحة الداخلية رسوماً مالية مقابل الحصـول علـى وحـدة سـكنية فـي السـكن
الجامعي مبلغ ( )1000ريال شهرياً.
تدفع الطالبة مبلغ تأمين وقدره ( )500ريال عن الوحدة السكنية يسترد في حال عدم وجود أضرار في الوحدة.
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يتم إتاحة التسجيل في سكن الطالبات بداية كل فصل دراسي وذلك بتقديم طلب
خدمة السكن عبر النظام األكاديمي (بانر) وتقديم األورق التالية:
• إثبـات إقامـة األسرة خـارج مدينـة الريـاض مختومة من العمدة أو الشرطة.
• صورة من إشعار القبول في الجامعة للطالبة المستجدة.
• صورة من بطاقة الطالبة الجامعية.
• صورة من شهادة الثانوية العامة.
• صورة من شهادة حسن السيرة والسلوك.
• تقريـر طبـي يثبـت خلوهـا مـن األمراض المعديـة والسـارية ومـن الحمـل فـي حـال كانـت متزوجـة علـى أن يكـون
مختومـا مـن مركـز طبـي معتمـد.
• عدد  2صورة شخصية حديثة للطالبة.
• صورة من بطاقة العائلة يوجد فيها اسم الطالبة وصورة من بطاقة الهوية الوطنية للطالبة أو اإلقامة لغير
السعوديات.
• صورة من الجدول الدراسي يسلم إلدارة السكن بداية كل فصل دراسي.
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أنظمة و قوانين السكن الجامعي:
أو ً
ال :أنظمة اإلقامة في السكن
يتم خروج الطالبة من السكن الجامعي من خالل برنامج الخروج اإللكتروني خالل المواعيد التي تحددها الجامعة.

.1

 .2إذا رغبت الطالبة في التغيب عن السكن لعذر مشروع فعليهـا أن تقـدم طلبـاً إلدارة السـكن موضـحاً فيـه مـدة الغيـاب
وأسبابه على أال تزيد مدة الغياب عن أسبوع وفي حال تجاوز هذه المدة فعليها أن تجدد الطلب.
 .3تفصل الطالبة من السكن الجامعي في حال الغياب عن السكن لمدة ( )15يوماً متصلة أو( )21يومـاً منفصـلة بـدون عـذر
شرعي أو طبي معتمد تقبله عميدة شؤون الطالبات.
 .4تنتهي إقامة الطالبة في السكن الجامعي مع نهاية آخر اختبار ،وال يجوز لها البقاء بعد ذلك في السكن الجامعي ،وعلى
الطالبة التقيد بذلك ،ويجب عليها إخالء طرفها من مشرفة الوحدة وتسليم المفتاح في نهاية كل فصل دراسي.

ً
ثانيا :ضوابط حضور طالبة السكن للملتقيات والدورات:
• يجب على الطالبة تعبئة النموذج المعد لذلك من مكتب شؤون الطالبات.
• تسليم التصريح لمسؤولة الحركة الداخلية في مبنى  21الدور األرضي مكتب رقم () 120.0

ً
ثالثا :حاالت إخالء السكن:
يتم إخالء الطالبة من السكن في الحاالت اآلتية:
تخرج الطالبة من الجامعة.
.1
 .2االنسحاب من الجامعة أو التحويل منها.
 .3التأجيل أو االعتذار أو االنقطاع عن الجامعة.
 .4ثبوت حمل الطالبة المتزوجة.
 .5وجود سبب نظامي إلخراج الطالبة.
 .6تقدم الطالبة بطلب إخالء.

ً
رابعا  :إجراءات إخالء السكن:
•
•
•
•
•
•

تقوم الطالبة بتعبئة النموذج الخاص بذلك لدى إدارة السكن ،أو يتم إخطارها بالخروج حسب كل حالة على حدة.
تقوم إدارة السكن بفحص الوحدة السكنية المراد إخالؤها وحصر التلفيات والمفقودات التي فيها إن وجدت.
تلتزم الطالبة بتسديد قيمة التلفيات أو المفقودات التي حدثت بسبب سوء االستخدام وإال يتم الخصم من مبلغ
التأمين.
تقوم الطالبة بإخالء الوحدة السكنية من أمتعتها وما يخصها وإذا تأخرت في اإلخالء تتحمل عن كل يوم من أيام التأخير
مبلغ ( )50ريا ً
ال تسدده أو يتم الخصم من مبلغ التأمين.
تحرر إدارة السكن محضر إخالء وتسليم عهدة.
ً
كامال.
تقوم الطالبة بإعادة كامل نسخ مفاتيح الباب وفي حالة فقدان أي منها تلتزم بدفع قيمة القفل
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ً
خامسا :ضوابط الزيارة داخل السكن :
• يتم استقبال الزوار في المواعيد المخصصة من قبل إدارة السكن في مركز الخدمات الطالبية والساحات الخارجية.
• ضــرورة اِلتــزام الــزوار بمواعيــد الزيــارة للطالبــة وذلــك فــي يومــي (الجمعــة والســبت) مــن الساعــــة الرابعـــة
عصــراً حتى العاشــرة مســاء.
• ال يسـمح باسـتقبال الزائـرات فـي الوحـدة السـكنية باسـتثناء األم واألخت وأطفال الطالبـة وفـق الضـوابط المحـددة
وفـي حـال رغبـة الطالبـة.
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حقوق والتزامات الطالبة الساكنة :
يحق لطالبة السكن الجامعي ما يأتي:
.1

ممارسة األنشطة الثقافية واالجتماعية والترويحية داخل السكن وفقاً للتعليمات التـي يصـدر بهـا قـرار مـن عميـدة
شؤون الطالبات.

 .2التمتع بخدمات المركز الصحي الترفيهي في المواعيد التي تحددها إدارة الشركة المستثمرة في النادي.
 .3استقبال الزوار في األماكن والمواعيد المخصصة لذلك من قبل إدارة السكن.

ُ
 .4التمتع بالخدمات الصحية الروتينية وفي الحاالت الطارئة تنقل الطالبـة إلـى المستشـفى بمرافقـة مشـرفة السـكن
مع إحاطة ولي أمر الطالبة بالعلم.

 .5يتم دعم الوجبات الغذائية المقدمة بسكن الطالبات بنسبة  %50حيث تتحمل الجامعـة نسـبة  %50مـن قيمـة الوجبـة
وتتحمل الطالبة  %50من قيمة الوجبة يتم دفعها عند استالم الوجبة.

إضافــة إلــى التــزام الطالبــة الســاكنة باألنظمة واللوائــح والتعليمــات المعمـــول بهـــا فـــي
الجامعــة ،يجــب عليهــا االلتزام بمــا يأتــي:
 .1التعليمات واألنظمة ،والتقيد بالسلوك السوي مع زميالتها والمشرفات والموظفات ،وجميـع العـامالت فـي السـكن
الجامعي ،وال يجوز لها القيام بأي فعل أو تصرف يخرج عن مقتضى العرف واألخالق الحميدة.
 .2الذوق العام في الزي أو الملبس أو الهيئة بما يتناسب مع التعليمات وأعراف المجتمع السعودي وما تصدره الجامعـة
من تعليمات بهذا الشأن.
 .3استالم الوحدة السكنية والسكن فيها خالل ( )30يوماً مـن تـاريخ إبالغهـا بـذلك ،وإذا تـأخرت عـن السـكن خـالل المـدة
المشار إليها فإنه يسقط حقها في السكن عن الفصل الدراسي الذي تأخرت فيه.
 .4دفع رسوم الوحدة السكنية بسكن الطالبات.
 .5دفع مبلغ التأمين عن الوحدة السكنية ،ويسترد في حال عدم وجود أضرار في الوحدة.

 .6تسليم الجدول الدراسي للطالبة لكل فصل إلدارة سكن الطالبات.
 .7عدم استقبال الزائرات في الوحدة السكنية مهما كانت صلة القرابة بالطالبة فيما عدا األم واألخت وأبناء الطالبة.
 .8عدم استخدام الوحدة السكنية ألغراض أخرى غير السكن.
 .9المبيت بالوحدة السكنية المخصصة للطالبة ،وال يسمح لها بتغييرها إال بإذن مسبق من قبل إدارة السكن.
 .01االلتزام بمواعيد السكن الجامعي المحددة من الجامعة عنـد الـدخول والخـروج ،ويجـوز فـي أحـوال خاصـة وبموافقـة
العميدة أن تتأخر الطالبة عن هذه المواعيد ألسباب تتعلق بالدراسة أو األنشـطة الجامعيـة أو ألسـباب طارئـة تقبلهـا
العميدة.
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.11
.12
.13
.14
.15
.16
.17
.18
.19
.20
.21
.22
.23
.24
.25
.26
.27
.28
.29
.30
.31
.32
.33
.34
.35

عدم دخول أي من الوحدات السكنية إال بإذن الطالبة الساكنة فيها ،وعند وجود خطر يتطلب الدخول الفوري
والطالبة غير موجودة فإنه يتم الدخول للوحدة السكنية من قبل إدارة السكن وفق النظام وحفظاً على أمن
وسالمة الجميع.
إثبات الحضور (التتميم) في األوقات التي تحددها تعليمات السكن الجامعي.
إبراز البطاقة الجامعية أو بطاقة السكن عند طلبها من قبل الجهات المختصة في سكن الطالبات.
الحصول على إذن خطي من إدارة السكن عند االشتراك في الرحالت التي تنظمها الجامعة ،على أن يتم ذلك قبل
موعد الرحلة بأربع وعشرين ساعة على األقل.
أن تتحمل الطالبة المسؤولية عن أي ضرر يلحق بمرافق السكن أو ممتلكات اآلخرين بسببها ،وعليها تحمل
تكاليف اإلصالح خالل شهر من تاريخ إبالغها به.
عدم إحداث تغيير في الوحدة السكنية من الداخل أو الخارج بأي شكل من أشكال التغيير وعدم استخدام األسطح
العامة للسكن ألي غرض.
عدم تثبيت المسامير على الجدران أو األبواب أو عمل فتحات أو تمديدات بها.
عدم اقتناء الحيوانات.
إخالء الوحدة السكنية مباشرة إذا صدر قرار يقضي بإخراج الطالبة من السكن ألي سبب من األسباب التي تراها
العمادة ،سواء كان ذلك بصورة نهائية أو إخراجاً مؤقتاً في حالة حاجة السكن إلى ترميم أو إصالح أو نحو ذلك.
المحافظة على نظافة الوحدة السكنية التي تقيم فيها الطالبة ،وإخراج النفايات في أكياس بالستيكية مغلقة
بإحكام ووضعها في األماكن المخصصة لها.
تشغيل التجهيزات الكهربائية وغيرها الموجودة في السكن وفق اإلرشادات الفنية لها.
الترشيد في استخدام الكهرباء والماء وخالفه.
عدم استخدام أو تركيب أجهزة كهربائية أو معدات ال تتوافق مع الجهد الكهربائي أو المقابس الكهربائية بالسكن،
وفي حال مخالفة ذلك تتحمل الطالبة ما يترتب من األضرار التي تحدث بسبب هذه المخالفة.
إبالغ إدارة السكن مباشرة عن أي عطل أو عيب أو تلف يظهر لها في الوحدة السكنية ،وتمكين إدارة السكن من
القيام بأعمال الصيانة ،وفي حال مخالفتها ذلك تتحمل ما يترتب على ذلك من آثار.
عند مغادرة الوحدة السكنية ،على الطالبة قفل محابس الماء وإطفاء جميع اإلضاءات وفصل جميع األجهزة
الكهربائية وقفل النوافذ.
عدم استخدام السخانات وأجهزة كي المالبس داخل الوحدات السكنية ،ويتم ذلك في األماكن المخصص لهذا
الغرض بسكن الطالبات.
المحافظة على األغراض الشخصية للطالبة ،ووضع األغراض الثمينة في صندوق األمانات عند مغادرة الوحدة
السكنية.
ارتداء الزي المناسب عند التجوال داخل المرافق العامة كصاالت االستقبال واإلدارة والمطعم وغيرها.
عدم التدخين بمختلف أنواعه وأشكاله ووسائله داخل مباني سكن الطالبات ومرافقه.
عدم استخدام المباخر والشموع داخل الوحدات السكنية أو مرافق سكن الطالبات.
عدم استخدام األلعاب النارية أو أجهزة الغاز وما يماثلها في سكن الطالبات.
عدم حيازة أو إدخال مواد ممنوعة؛ ورقية أو إلكترونية من صور ،أو كتب ،أو مواد قابلة لالشتعال أو االنفجار ،وضبط
أي من ذلك مع الطالبة يؤدي إلى إحالتها للجنة التأديب.
مراعاة الهدوء والسكينة داخل السكن.
عدم تعليق الصور أو الرسوم أو الشعارات على الجدران واألبواب والزجاج من دون إذن مسبق من إدارة سكن
الطالبات.
عدم التصوير بمختلف أشكاله ووسائله إال بتصريح من إدارة السكن وفق ضوابط محددة.
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المخالفات التي تستوجب إيقاع العقوبة على الطالبة الساكنة :
يعـد كل إخالل مـن طالبـة السـكن باألنظمة واللوائـح والتعليمـات المعمـول بهــا فــي الجامعــة وفــي الئحـة إســكان

الطالبـات فـي جامعــة األميرة نــورة بنــت عبدالرحمــن مخالفــة تأديبيــة ،وتخضــع الطالبــة المخالفــة داخــل الســـكن
الجامعــي ألحكام الئحة تأديــب الطالبـات المعمـول بهـا فـي الجامعـة.

العقوبات التأديبية :
تنص المادة  23من الئحة إسكان الطالبات في جامعة األميرة نورة بنت عبد الرحمن على ما يأتي:
مــع مراعــاة العقوبـــات التأديبيـــة المنصـــوص عليهـــا فـــي الئحـة تأديـــب الطالبـــات فـــي الجامعـــة ،فـــإن مخالفـــة
الطالبــة المقيمــة فــي الســكن الجامعــي ألحكام هــذه الالئحة يعرضهــا إلحدى العقوبــات التأديبيــة اآلتية:
.1
.2
.3
.4
.5

التنبيه مشافهة أو كتابة.
اإلنذار الكتابي مع تعهد خطي من الطالبة بعدم تكرار المخالفة.
الحرمان من السكن لمدة فصل دراسي.
الحرمان من السكن لمدة عام جامعي.
الحرمان نهائيا من السكن.

فـي حـال وجـود أي مقترحـات أو استفسـارات عـن سـكن الطالبـات ،نأمـل التواصـل عبـر البريـد اإللكتروني:
Dsa-doff-sh@pnu.edu.sa
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