
 عمادة القبول والتسجيل بجامعة األميرة نورة بنت عبدالرحمن 



 في ليعينهن األكاديمي اإلرشاد دليل لهن وتقدم بطالباتها عبدالرحمن بنت نورة األميرة جامعة ترحب  
  الجامعية مسيرتهن

 
 على الدليل هذا يحتوي  التخرج، وثيقة باستالم وِانتهاء    الجامعة في القبول  من بداية

 .والتسجيل القبول  عمادة من املقدمة والخدمات األكاديمية واإلجراءات األكاديمي بالنظام تعريف
 

  .. بعناية قراءته نأمل لذا
 
 
 
 
 
 عمادة القبول والتسجيل بجامعة األميرة نورة بنت عبدالرحمن  



 عمادة القبول والتسجيل بجامعة األميرة نورة بنت عبدالرحمن 

 

 وجديدة هامة دراسية مرحلة الثانوية، املرحلة من االنتهاء بعد لها تنتقل الطالبة حياة في جديدة مرحلة هي ، الجامعية الحياة

 واالجتهاد الجد الطالبة من يتطلب ،  السابقة الدراسية املراحل عن أهمية يقل وال  مختلف دراس ي نظام ، الذات إلثبات

   .تعالى هللا بإذن ناجح   مستقبل لتشكيل األول  الحجر  فهي املرحلة، هذه تفاصيل مع يتناسب نحو   على والتحصيل

  األكاديمي اإلرشاد وُيمثل   
 
  محورا

 
 في الطالبة ويعين للطالبات، التسهيالت من العديد يوفر  فهو  الجامعي، التعليم في رئيسا

 طالبة لكل يكون  وأن ، الكليات في األكاديمي لإلرشاد وحدات هناك تكون  أن على الجامعة حرصت ولهذا ، الجامعية مسيرتها

  ، ذلك على اإلشراف والتسجيل القبول  عمادة وتتولى ، أكاديمية مرشدة
 
 الطالبة أحسنت إن وتأثيره جدواه و  بأهميته منها إيمانا

 .واملطلوب الصحيح الوجه على منه االستفادة

 (نحو حياة جامعية أفضل)اإلرشاد األكاديمي 



 

 

 :السنة الدراسية
 .فصالن رئيسان وفصل صيفي إن وجد 

 :الفصل الدراس ي
 تدرس على مداها املقررات الدراسية، وال تدخل من ضمنها فترتا التسجيل  

 
مدة زمنية ال تقل عن خمسة عشر أسبوعا

 .واالختبارات النهائية
 :الفصل الصيفي

مدة زمنية ال تزيد على ثمانية أسابيع وال تدخل من ضمنها فترتا التسجيل واالختبارات النهائية، وتضاعف خاللها املدة  
 .املخصصة لكل مقرر 

 :املستوى الدراس ي
 .هو الدال على املرحلة الدراسية، وفقا للخطط الدراسية املعتمدة 

 :الخطة الدراسية
هي مجموعة املقررات الدراسية اإلجبارية، واالختيارية، والحرة، والتي تشكل من مجموع وحداتها متطلبات التخرج التي  

 .يجب على الطالب اجتيازها بنجاح للحصول على الدرجة العلمية في التخصص املحدد
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 مصطلحات مهمة 



 

 

 :املقرر الدراس ي
ويكون لكل مقرر رقم، ورمز، واسم، ووصف ( برنامج)مادة دراسية ضمن الخطة الدراسية املعتمدة في كل تخصص  

مفصل ملفرداته يميزه من حيث املحتوى، واملستوى عما سواه من مقررات، وملف خاص يحتفظ به القسم لغرض املتابعة، 
 .والتقييم، والتطوير، ويجوز أن يكون لبعض املقررات متطلب، أو متطلبات سابقة، أو متزامنة معه

 

 :الوحدة الدراسية
املحاضرة النظرية األسبوعية التي ال تقل مدتها عن خمسين دقيقة، أو الدرس السريري الذي ال تقل مدته عن خمسين  

 .دقيقة، أو الدرس العملي أو امليداني الذي ال تقل مدته عن مائة دقيقة
 

 :  اإلنذار األكاديمي
 .الذي يوجه للطالب بسبب انخفاض معدله التراكمي عن الحد األدنى املوضح في هذه الالئحةاإلشعار                  

 

 :درجة األعمال الفصلية
املمنوحة لألعمال التي تبين تحصيل الطالب خالل فصل دراس ي من اختبارات، وبحوث ، وأنشطة تعليمية تتصل الدرجة                

 .باملقرر الدراس ي
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 :االختبار النهائي
 .اختبار في املقرر يعقد مرة واحدة في نهاية الفصل الدراس ي 

 

 :درجة االختبار النهائي
 .الدرجة التي يحصل عليها الطالب في كل مقرر في االختبار النهائي للفصل الدراس ي 

 

 :الدرجة النهائية
 إليها درجة االختبار النهائي لكل مقرر، وتحسب الدرجة من مائةمجموع                 

ً
 .درجات األعمال الفصلية مضافا

 

 :التقدير
 . وصف للنسبة املئوية أو الرمز األبجدي للدرجة النهائية التي حصل عليها الطالب في أي مقرر  

 

 :تقدير غير مكتمل
 لكل مقرر يتعذر على الطالب استكمال متطلباته في املوعد املحدد، ويرمز له في السجل األكاديمي بالحرف  

ً
تقدير يرصد مؤقتا

 (.IC)أو ( ل)
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 :تقدير مستمر

 لكل مقرر تقتض ي طبيعة دراسته أكثر من فصل دراس ي الستكماله، ويرمز له بالرمز 
ً
 (.IP)أو ( م)تقدير يرصد مؤقتا

 

 :الفصلياملعدل 
حاصل قسمة مجموع النقاط التي حصل عليها الطالب على مجموع الوحدات املقررة لجميع املقررات التي درسها في أي فصل 

 .دراس ي، وتحسب النقاط بضرب الوحدة املقررة في وزن التقدير الذي حصل عليه في كل مقرر درسه الطالب
 

 :التراكمياملعدل 
حاصل قسمة مجموع النقاط التي حصل عليها الطالب في جميع املقررات التي درسها منذ التحاقه بالجامعة على مجموع 

   (.ب)الوحدات املقررة لتلك املقررات، انظر امللحق 
 :التقدير العام

 .وصف مستوى التحصيل العلمي للطالب خالل مدة دراسته في الجامعة
 

 :الدراس يالعبء 
مجموع الوحدات الدراسية التي يسمح للطالب التسجيل فيها في فصل دراس ي، ويتحدد الحد األعلى واألدنى للعبء الدراس ي حسب 

 .القواعد التنفيذية للجامعة
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 مصطلحات مهمة 
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 مهمةمصطلحات 

 :   الطالبةميثاق 
مجموعةةة مةةن األنظمةةة والتعليمةةات الجامعيةةة، ال يةةتم فةةتح حسةةاب الطالبةةة مةةن خةةالل موقةةةع 

 .الجامعة اإللكتروني إال بعد إقرارها واملوافقة عليها ومعلن على املوقع



 ماهي أهداف اإلرشاد األكاديمي؟

01 

02 

03 

04 

05 

06 

تقديم املعلومات األكاديمية للطالبة وتعريفها 
 بنظم ولوائح الدراسة،

تشجيع ودعم املتفوقين واملوهوبين ومساعدة  
 .  املتعثرين في االرتقاء وتحسين املستوى العلمي

تنمية قدرات الطالبة الذاتية في حل مشكالتها 
وتزويد الطالبات . وتصحيح مسيرتها الدراسية

باالقتراحات والنصائح لتحسين تحصيلهن العلمي 
ومساعدتهن في التغلب على مشاكلهن األكاديمية 

 .واإلدارية

تشجيع الطالبة على ممارسة دور إيجابي في 
العملية التعليمية واملشاركة في األنشطة 

 .الالصفية

توفير الدعم الالزم للطالبة أثناء دراستها بما يحقق 
إتمام الخطة الدراسية وإنهاء جميع املتطلبات ضمن 

  .املدة الزمنية املتاحة

عرف على التخصصات 
ّ
مساعدة الطالبات على الت

 .العلمية التي تالئم قدراتهن الذهنية وميولهن
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 كيف تعرف الطالبة مرشدتها األكاديمية ؟

 معرفكككة مرشككدتك األكاديميكككة مككن خكككالل الخدمككة الذاتيكككة فككي النظكككام األكككاديمي للطالبكككات وللككدخول عليكككه نأمكككل يمكنككك

 : اتباع الخطوات التالية

سكككتجد الطالبكككة اسكككم < ملكككف الطالبكككة < الطالبكككة < الكككدخول علكككى النظكككام < النظكككام األككككاديمي للطالبكككات < موقكككع الجامعكككة 

 املرشدة األكاديمية من ضمن بيانات هذه الصفحة 

 

 

 

 

 

إذا لم يكن للطالبة مرشدة أكاديمية على النظام األكاديمي أو عندما يتعذر تواصكل الطالبكة مكع املرشكدة األكاديميكة : تنويه

 .عليها أن تتوجه لوحدة اإلرشاد في الكلية التابعة لها

 

 

اسم المرشدة 
 األكاديمية 

 عمادة القبول والتسجيل بجامعة األميرة نورة بنت عبدالرحمن 

 كيف يمكنك معرفة مرشدتك االكاديمية؟



 املباشر التواصل. 

 اإللكتروني الجامعيالتواصل عن طريق البريد . 

 الذاتيةالتواصل عبر الرسائل عن طريق الخدمة 
 

 عمادة القبول والتسجيل بجامعة األميرة نورة بنت عبدالرحمن 

 ما هي وسائل تواصل الطالبة مع املرشدة األكاديمية ؟

التواصل مع مرشدتها األكاديمية عن طريق نظام تستطيع الطالبة 

 الخدمة الذاتية من هنا 



 

  قبل وكذلك الدراس ي الفصل بدء عند األكاديمية املرشدة مع االجتماع و  التواصل عن املسؤولة هي الطالبة تعتبر 1.
  املناسبة املقررات واختيار  الجدول  إعداد في ملساعدتها واإلضافة الحذف و  املبكر  التسجيل فترتي

ً
 للخطة وفقا

 .األكاديمية
 .األكاديمي البرنامج متطلبات وجميع الدراسية الخطة وكذلك  ومعرفتها الجامعة لوائح على االطالع الطالبة على يجب2.
 جميع إنهاء لضمان األسلم الطريق هو  فيها املحددة املستويات وفق املقررات وتسجيل الدراسية الخطة اتباع إن3.

 .املحدد الوقت في املتطلبات
 في الرسوب ) مثل ظروف طرأت حال في بديلة دراسية خطة ووضع األكاديمية املرشدة استشارة الطالبة على ينبغي4.

 .التخرج متطلبات كافة إنهاء لضمان (التخصص تغيير  ، التأجيل ، االعتذار  ،  مقرر 
 عدم حال وفي ، للطالبة األكاديمي النظام في اسمها ومسجل أكاديمية مرشدة لها يكون  أن على الحرص الطالبة على5.

 .القسم في األكاديمي اإلرشاد منسقة مراجعة الطالبة على ذلك تحقق

 ماهي مسؤوليات الطالبة في اإلرشاد األكاديمي؟ 

 عمادة القبول والتسجيل بجامعة األميرة نورة بنت عبدالرحمن 



تتواصل عمادة القبول والتسجيل مع الطالبات من خالل البريد اإللكتروني   :info@pnu.edu.sa-dar 
ونظكام الدراسككة والتسكجيل باإلضككافة إلكى جميككع  وقكد خصكص هككذا البريكد إلرسككال رسكائل توعويككة للطالبكات تتعلككق بالنظكام األكككاديمي

  (.خاصية االستقبال لهذا البريد اإللكتروني غير متوفرة)التعليمات ومواعيد اإلجراءات األكاديمية التي تحتاجها  الطالبة 
 

الستقبال كافة استفسارات الطالبات عليه وهو 
 
 خاصا

 
 إلكترونيا

 
 dar@pnu.edu.sa   :كما خصصت العمادة بريدا

 

 تويتر       :العمادة موقعADMISSION-PNU        مبنى :    في الجامعةPO5  . 

 

 فهي فيها، املساندة العمادات أهم من وواحدة الجامعة شريان ،و  التعليمية للشؤون الجامعة لوكالة التابعة العمادات إحدى

 على ويقع ، والطالبات التدريس هيئة عضو  بين وكذلك تخرجهن حتى قبولهن منذ طالباتها و  الجامعة بين الرئيسة االتصال قناة

 .املعتمدة واللوائح واألنظمة السياسات وفق األكاديمي واإلرشاد والتسجيل بالقبول  املتعلقة الخدمات من الكثير  عاتقها

تضم عمادة القبول والتسجيل الكثير من األقسام ومنها: 

 (. القبول، املنح، التسجيل، الخدمات األكاديمية، املكافآت، الوثائق، اإلرشاد األكاديمي، الدعم واملساندة)

 عمادة القبول والتسجيل بجامعة األميرة نورة بنت عبدالرحمن 

 عمادة القبول والتسجيل
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 تحتسب أن على صيفي، دراس ي فصل هناك يكون  أن ويجوز  رئيسين، فصلين إلى الدراس ي العام فيه يقسم دراس ي نظام
 الدراسية للخطة وفقا مستويات إلى العلمية الدرجة لنيل التخرج متطلبات وتوزع الرئيس، الفصل مدة بنصف مدته
 .الجامعة مجلس يقرها التي

 
فصالن دراسيان رئيسيان وفصل صيفي إن وجد:  السنة الدراسية. 

 

تدرس على مداها املقررات الدراسية، وال تدخل من : الفصل الدراس ي 
 
مدة زمنية ال تقل عن خمسة عشر أسبوعا

 .ضمنها فترتا التسجيل واالختبارات النهائية
 

مدة زمنية ال تزيد على ثمانية أسابيع وال تدخل من ضمنها فترتا التسجيل واالختبارات النهائية، : الفصل الصيفي
 .وتضاعف خاللها املدة املخصصة لكل مقرر 

 
 

 عمادة القبول والتسجيل بجامعة األميرة نورة بنت عبدالرحمن 

 (   نظام املستويات ) نظام الدراسة 



 لقواعد وإجراءات يجوز أن تكون الدراسة في بعض الكليات على أساس السنة الدراسية الكاملة 
ً
وفقا

 بمستويينوتحتسب السنة الدراسية معينة، 

 عمادة القبول والتسجيل بجامعة األميرة نورة بنت عبدالرحمن 

 (   النظام السنوي ) نظام الدراسة 



 "أمرا الجامعية البطاقة على الحصول  ويعد عبدالرحمن، بنت نورة األميرة جامعة في املسجلة بالطالبة التعريف ووسيلة الجامعية الطالبة هوية
 .الزيارة بنظام الدارسات وكذلك الجامعة، في املقيدات الطالبات لجميع "إلزاميا

 :فوائدها 
 .إثبات الهوية في املدينة الجامعية •
 .استعارة الكتب من املكتبة•
 .دخول االختبارات •
 .دخول قاعة املؤتمرات والنادي الرياض ي•
 
 :للبطاقة الجامعية كالتالي( بدل مفقود)تدفع الطالبة رسوم إصدار :  بدل فاقد للبطاقة الجامعيةإصدار  

100  (األولى للمرة) ريال. 
150 (الثانية املرة) ريال. 
200 (الثالثة املرة) ريال. 
القبول  وعمادة الجامعة إدارة تقرها التي القواعد عليها وتطبق للتحقيق، الطالبة تحال الرابعة للمرة البطاقة فقد عند 

 .والتسجيل
 A4تستخرج بطاقة الطالبة الجامعية في مركز الهوية الجامعية في محطة 
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 البطاقة الجامعية



  ؟ الجامعية لبطاقتها فقدانها حال في التخرج وثيقة الخريجة تستلم أن يمكن هل
 

  :يلي ما الجامعية لبطاقتها فقدانها عند ملفها سحب في ترغب التي الطالبة أو  الخريجة على
 .والتسجيل القبول  عمادة في املحاسبة مكتب في ريال، (100) مفقود؛ بدل غرامة تسدد . أ

 .السداد إيصال إبراز  بشرط كاملة الرسوم استرداد لها ويحق  عليها، العثور  حال في البطاقة بتسليم خطي تعهد على توقع . ب
   .التخرج وثيقة استالم ثم الجامعية للبطاقة (تالف بدل) إصدار .ج

 
 املحافظة على البطاقة الجامعية من التلف أو الضياع، والتبليغ في حال فقدها منعا لسوء االستخداميجب          

  

 عمادة القبول والتسجيل بجامعة األميرة نورة بنت عبدالرحمن 

 إصدار بدل فاقد للبطاقة الجامعية



 
 املستخدم اسم وهو  ، القبول  بسنة الجامعي الرقم يبدأ ، األخرى  عن طالبة كل ويميز  الجامعية، الطالبة هوية رقم

   .الجامعية األنظمة وجميع األكاديمية الخدمات وبوابة التعلم، إدارة ونظام األكاديمي والنظام الجامعي البريد على للدخول 
 

 .يوجد الرقم الجامعي على البطاقة الجامعية

 عمادة القبول والتسجيل بجامعة األميرة نورة بنت عبدالرحمن 

 الرقم الجامعي



 الضروري  من لذلك الجامعي، بريدها إلى يرسل ما كل عن مسؤولة وهي الطالبة مع للتواصل الرسمية الجامعة وسيلة
 
 
 املحافظة وضرورة الوارد، صندوق  وتنظيم باستمرار  وفتحه الجوال على الجامعي البريد تفعيل مراعاة مع تفعيله جدا
 .السري  الرقم على

 
الرسمي الجامعي اإللكتروني بريدها خالل من الجامعة في الجهات جميع مراسلة الطالبة على. 
مع التواصل نأمل السري  الرقم نسيان عند    SA.EDU.UCC@PNU. 

 
اتباعها الطالبة على مهمة إرشادات:   

الجوال على الجامعي البريد تفعيل. 
السري  الرقم على املحافظة   
الوارد صندوق  تنظيم 
يصلها ما مسؤولية الطالبة تتحمل و  إغالقه إلى سيؤدي أشهر  3 ملدة فتحه وعدم الجامعي البريد إهمال إن 

 . البريد على

 عمادة القبول والتسجيل بجامعة األميرة نورة بنت عبدالرحمن 

 pnu.edu.sa@..…البريد الجامعي   
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 طالبات و  (والثاني األول  املستوى  ) املستجدات الطالبات :باستثناء املبكر  التسجيل مرحلة في مقرراتها تسجيل مسؤولية الطالبة تتولى
 .لهن املقررات تسجيل والتسجيل القبول  عمادة تتولى حيث التأسيسية السنة إنهاء بعد التخصيص

 ما هو التسجيل املبكر؟
هو الفترة األساسية لتسجيل املقررات الدراسية والتي تتزامن مع أسبوع اإلرشاد املبكر في الفصل الذي يسبق الفصل الذي سيتم 

 .حتى يتسنى للطالبة البدء بدراسة الفصل الدراس ي من بداية أول أسبوع،  التسجيل له
 :  إضاءات مهمة عند تسجيل املقررات

االطالع على تقييم الشهادة للتعرف على املقررات املتبقية في الخطة الدراسية. 
االطالع على الخطة الدراسية والرسم الشجري إلدراك العالقة بين املقررات و تحديد األولوية في التسجيل. 
 ثم األعلى 

 
 .ضرورة تسجيل مقررات املستوى األدنى أوال

 
 
 .  ، وبما يضمن لهن الحد األدنى من العبء التدريس ي في كل فصل(إن وجدت) ضرورة تسجيل مقررات التعثر أوال

مراعاة الحد األدنى والحد األعلى لعدد ساعات التسجيل في الفصل الدراس ي. 
في املقررات 

 
 .تسجيل الطالبات املتعثرات دراسيا

  تدرسها، لم مقررات هناك أن األخير  املستوى  في فتكتشف ، التخرج فصل حتى الشهادة تقييم لصفحة الطالبة متابعة عدم :الشائعة األخطاء من 
 الفصل مقررات جميع إنهاء من التحقق بهدف  (املقررات تسجيل قبل) دراس ي فصل كل مرة الشهادة تقييم متابعة الطالبة على يجب لذا

  .الدراسية خطتها في املتبقية املقررات على تتعرف وحتى ، .الدراس ي
 عمادة القبول والتسجيل بجامعة األميرة نورة بنت عبدالرحمن 

 ( الحذف واإلضافة ) تسجيل املقررات 



 :تستطيع الطالبة التعرف على املقررات الدراسية املتبقية في خطتها الدراسية كما يلي
 

الدخول على خدمات النظام األكاديمي من خالل الضغط على أيقونة النظام األكاديمي للطالبات في  الشريط املوجود على . 1
 .موقع الجامعة

 . يتم ادخال اسم املستخدم والرقم السري للبريد الجامعي للدخول على النظام األكاديمي. 2
   Bannerلعرض خدمات النظام يتم الضغط على نظام . 3
 .يتم الضغط على الطالبة ثم الضغط على ملف الطالبة. 4
 .  الصفحةعند ظهور امللف يتم الضغط على تقييم الشهادة في الجزء األيمن من . 5
 .تظهر صفحة يمكن من خاللها معرفة املقررات التي اجتازتها الطالبة واملتبقية عليها. 6
 ثم األعلى . 7

 
كما تستطيع مراعاة الحد األدنى ، عند معرفة املواد املتبقية تستطيع الطالبة تسجيل مقررات املستوى األدنى أوال

 .والحد األعلى لعدد ساعات التسجيل في الفصل الدراس ي
 

 يمكن االطالع على دليل كيف تتعرفين على املقررات املتبقية لك في الخطة الدراسية
 

 
 عمادة القبول والتسجيل بجامعة األميرة نورة بنت عبدالرحمن 

 ؟كيف تعرفين املقررات املتبقية في خطتك الدراسية 
 الشهادة  تقييم 



  " خدمة تتاح بعد الحذف واإلضافة لتقديم طلب 
 
بعد انتهاء فترة الحذف " تعديل الجدول إلكترونيا

واإلضافة على النظام األكاديمي للطالبات من خالل  تبويب التسجيل من قائمة الطالبة،  في حال لم 
تتمكن الطالبة من تسجيل املقررات في فترة الحذف واإلضافة إما الكتفاء الشعب، أو وجود تعارض في 

 .  جدول االختبارات

 عمادة القبول والتسجيل بجامعة األميرة نورة بنت عبدالرحمن 

 ؟ 
 
 ماهي خدمة تعديل الجدول إلكترونيا



 العبء الدراس ي للفصل الدراس ي األول والثاني 

 الحد األعلى األدنى الحد الدرجة

 22 15 الجامعية 

 18 14 الدبلوم 

 
 العبء الدراس ي للفصل الصيفي

 الحد األعلى األدنى الحد الدرجة

 9 2 البكالوريوس والدبلوم

 : العبء الدراس ي للطالبة املنذرة والطالبة املستحقة للفرصة بعد الفصل األكاديمي النخفاض املعدل

 الساعات املطلوب تسجيلها  
  

12 

.  السنة الدراسية / هو مجموع الوحدات الدراسية التي يسمح للطالبة التسجيل فيها في الفصل الدراس ي 
 :للعبء الدراس ي كالتالياألعلى ويتحدد الحد األدنى والحد 

 عمادة القبول والتسجيل بجامعة األميرة نورة بنت عبدالرحمن 

 ما هو العبء الدراس ي ؟



 

 

الطالبة األكاديمي  وفق ما حصلت عليه من معدل، ويكون لكل فصل دراس ي وضع أكاديمي يكتب في وضع 
 :واألوضاع األكاديمية هي كالتاليالسجل األكاديمي 

 .  مستقر•
 .تحذير•
 .  إنذار أكاديمي•
 .فصل أكاديمي•
 .بعد الفصل األكاديميفرصة •

 عمادة القبول والتسجيل بجامعة األميرة نورة بنت عبدالرحمن 

 ما هو املقصود باألوضاع األكاديمية للطالبة؟



 

 

 فرصة فصل أكاديمي إنذار  أكاديمي تحذير مستقر الكلية أو القسم املرحلة

 البكالوريوس

جميع الكليات 

ماعدا الطب وطب 

 األسنان

: املعدل التراكمي 

 5إلى  2.5من 

 2.49إلى  2من : املعدل التراكمي 

 أو

 2.49إلى  1من  : املعدل الفصلي 

 :املعدل التراكمي 

 1.99إلى  1من  

إذا حصلت الطالبة 

إنذارات  3على 

 متتالية

تمنح للطالبة املفصولة التي يمكنها 

رفع معدلها التراكمي  بعد اإلنذار 

وحدة ( 12)بدراستها ( 2)الثالث إلى 

 دراسية

الطب وطب 

 األسنان

 :املعدل التراكمي 

 5إلى  3من  

إلى  2.5من : املعدل التراكمي 

2.99 

 أو

 2.99إلى  1من : املعدل الفصلي 

 :املعدل التراكمي 

 2.49إلى  1من  

إذا حصلت الطالبة 

 على إنذارين متتاليين
 ال يوجد

 فرصة فصل أكاديمي إنذار  أكاديمي تحذير مستقر الكلية املرحلة

 املجتمع الدبلوم
 : املعدل التراكمي 

 5إلى  2.5من 

 2.49إلى  2من : املعدل التراكمي 

 أو

 2.49إلى  1من : املعدل الفصلي 

 :املعدل التراكمي 

 1.99إلى  1من 

إذا حصلت الطالبة 

 على إنذارين متتاليين

تمنح للطالبة املفصولة التي يمكنها 

رفع معدلها التراكمي بعد اإلنذار الثاني 

 وحدة دراسية( 12)بدراستها ( 2)إلى 

 عمادة القبول والتسجيل بجامعة األميرة نورة بنت عبدالرحمن 

 وفق املعدل التراكمي والفصلي األكاديمية األوضاع 



 

 
 :املعدل الفصلي

املعدل الفصلي حاصل قسمة مجموع النقاط التي حصلت عليها الطالبة على مجموع الوحدات املقررة لجميع املقررات التي 
درستها في أي فصل دراس ي، وتحسب النقاط بضرب الوحدة املقررة في وزن التقدير الذي حصلت عليه في كل مقرر درسته 

 .الطالبة
 

 :  املعدل التراكمي
حاصل قسمة مجموع النقاط التي حصلت عليها الطالبة في جميع املقررات التي درستها منذ التحاقها بالجامعة على مجموع 

 .الوحدات املقررة لتلك املقررات
   

 :التقدير العام
 .وصف مستوى التحصيل  العلمي للطالبة خالل مدة دراستها في الجامعة

 

 عمادة القبول والتسجيل بجامعة األميرة نورة بنت عبدالرحمن 



 

 
 (5من )و تقديرات املقررات ( 5من )والتراكمي  الفصلي املعدل

 الدرجة المئوية التقدير (5)وزن التقدير من  رمز التقدير 

 100-95 ممتاز مرتفع  A+ 5.0 +أ

   95إلى أقل من 90 ممتاز A 4.75 أ

 90إلى أقل من 85 جيد جيداً مرتفع B+ 4.5 +ب

 85إلى أقل من 80 جيد جداً  B 4.0 ب

   80إلى أقل من75 جيد مرتفع  C+ 3.5 +ج

       75إلى أقل من70 جيد C 3.0 ج

   70إلى أقل من65 مقبول مرتفع D+ 2.5 +د

   65إلى أقل من60 مقبول D 2.0 د

 60أقل من راسب  F 1.0 هـ

 مستمر -- IP م

 غير مكتمل -- IC ل

 محروم DN 1.0 ح

 ناجح دون درجة -- NP ند

 راسب دون درجة  -- NF هد

 منسحب بعذر -- W ع

 نجاح في الدور الثاني D2 2.0 2د

 مع
EQ 

-- 
معادلة مقرر من خارج 

 الجامعة 

 التقديرات و الدرجات



 

 

أكاديمية وضعتها الجامعة للطالبة عندما ال يمكنها إكمال مسيرتها العلمية في تخصصها الذي قبلت فيه، لعدم تحقيقها حركة 

 ملا يأتيألسباب أكاديمية أخرى أو عدم مناسبته مليولها، أو للشروط في وقت التخصيص 
ً
 :وفقا

تتقدم الطالبة بطلب التحويل حسب اآللية والتقويم الجامعي املعلن في حينه. 
يكون التحويل مرة واحدة خالل فترة دراستها. 
 على األقل في التخصص الذيأن 

ً
 دراسيا

ً
 .ترغب التحويل منه تكون الطالبة قد أمضت فصال

يحق للطالبة طلب التحويل بحد أقص ى بعد إنهائها للمستوى الثالث. 
إليه حسب شروط كل كلية استيفاء شروط التخصص املراد التحويل. 
أن تتوفر مقاعد شاغرة في التخصص املراد التحويل إليه وفق الطاقة االستيعابية للقسم. 
أي شروط أخرى يحددها مجلس الكلية وتقرها عمادة القبول والتسجيل  . 
 تثبت في السجل األكاديمي للطالبة املحولة من كلية إلى أخرى أو من تخصص آلخر داخل الكلية جميع املواد التي سبق لها

 .دراستها، ويشمل ذلك التقديرات واملعدالت الفصلية والتراكمية طوال دراستها في الجامعة
 يتم تقديم طلب التحويل الداخلي عبر الخدمة الذاتية في النظام األكاديمي للطالبات  خالل املدة املحددة لذلك في التقويم

 .الجامعي
 

 
              

 عمادة القبول والتسجيل بجامعة األميرة نورة بنت عبدالرحمن 

 التحويل الداخلي



 

 

 :  تحويل الطالبة من املسار الصحي  في الحاالت اآلتيةيتم 

 .عدم اجتياز البرنامج في املدة الالئحية -1

 (.  5)من ( 3)انخفاض املعدل التراكمي عن  -2

 .عدم تحقيق الحد األدنى من شروط التخصيص املعلنة للكليات الصحية -3

التحويل في حال رغبة الطالبة التحويل من املسار الصحي إلى تخصص آخر غير صحي يتم تطبيق شروط وضوابط  -4

 .املعلنة حينه

 عمادة القبول والتسجيل بجامعة األميرة نورة بنت عبدالرحمن 

 التحويل من املسار الصحي إلى املسار العام 



 

 

 

لظروف منطقتها  خارجهي حركة أكاديمية تقوم بها الطالبة لتحويل دراستها من جامعتها املقيدة فيها إلى جامعة أخرى 

 :وفق الضوابط اآلتية، تعرضت لها؛ مثل نقل ولي األمر إلى منطقة أخرى 
أن تكون الطالبة قد درست في كلية أو جامعة معترف بها. 
أال تكون مفصولة من الجامعة املحول منها ألسباب تأديبية. 
أن تنطبق عليها شروط التحويل التي يحددها مجلس الجامعة. 

  

هذه تقدم التي األقسام توصية على بناء الجامعة خارج الطالب درسها التي املقررات بمعادلة الكلية مجلس يقوم 
 السجل في وتثبت  ، للطالبة املكتسبة الساعات في وتحتسب (EQ) درجة للطالبة املعادلة للمقررات يرصد و املقررات،
 .التراكمي معدلها احتساب في تدخل وال  األكاديمي،

 
 .ملزيد من التفاصيل حول كيفية حساب ومعادلة املقررات نأمل االطالع على موقع عمادة القبول والتسجيل

 عمادة القبول والتسجيل بجامعة األميرة نورة بنت عبدالرحمن 

 التحويل الخارجي



 

 

مواصلة الطالبة الدراسة للفصل الدراس ي الذي سجلت فيه بعذر مقبول مع احتساب فترة االعتذار ضمن املكدة عدم 

وهككككو وسككككيلة لتفككككادي الرسككككوب فككككي جميككككع املقككككررات الدراسككككية لككككذلك الفصككككل الدراسكككك ي إن تعرضككككت النظاميككككة للتخككككرج، 

 . الطالبة لظروف تحول دون استمرارها في الدراسة

 

 

  

 

 

 

 (املستوى األول والثاني) ال يحق االعتذار لطالبات 
عبر الخدمة الذاتية في النظام األكاديمي للطالبات  خالل املدة املحددة لذلك طلب االعتذار  عن فصل دراس ي يتم تقديم 

.في التقويم الجامعي  

 مدة االعتذار 

 للدبلوم للبكالوريوس

فصالن دراسيان متتاليان أو ثالثة فصول 
 دراسية غير متتالية

 فصالن دراسيان غير متتاليان

 عمادة القبول والتسجيل بجامعة األميرة نورة بنت عبدالرحمن 

 االعتذار عن فصل دراس ي



 

 
 يسمح للطالبة باالعتذار عن مقرر ؟متى 

يسمح للطالبة االعتذار عن مقرر على أال يقل عدد السكاعات املسكجلة لهكا بعكد االعتكذار عكن الحكد األدنكى للعكبء الدراسك ي، وال يكؤثر فكي 

 .حصول الطالبة على مرتبة الشرف إذا تحققت شروط منحها لها حسب القواعد التنفيذية لالئحة الدراسة واالختبارات بالجامعة
  ماعدا-ال ُيسمح باالعتذار عن مقرر في املستوى األول أو املستوى الثاني لجميع الكليات  : 

.ال ُيسمح باالعتذار عن املقررات من املستوى األول إلى املستوى الرابع: كلية اآلداب  –تخصص الجغرافيا   

يتم تقديم طلب االعتذار عن مقرر دراس ي عبر الخدمة الذاتية في النظام األكاديمي للطالبات  خالل املدة املحددة لذلك في 
.التقويم الجامعي  

 
 االعتذار عن مقرر 

 املرحلة
 عدد مرات االعتذار املسموح بها

 في الفصل الدراس ي  

 عدد مرات االعتذار املسموح بها 

 طيلة فترة الدراسة بالجامعة 
 شرط االعتذار 

 5 2 البكالوريوس
أال يقل الحد األدنى للوحدات املسجلة للطالبة 

 .  ساعة( 15)بعد االعتذار عن 

 3 1 الدبلوم
أال يقل الحد األدنى للوحدات املسجلة للطالبة 

 .  ساعة( 14)بعد االعتذار عن 
 عمادة القبول والتسجيل بجامعة األميرة نورة بنت عبدالرحمن 

 االعتذار عن مقرر 



أكاديمية تعني عدم تسجيل الطالبة مقررات دراسية للفصل الدراس ي املراد تأجيل الدراسة فيه بطلب من الطالبة وال حركة 

  .تحسب فترة التأجيل ضمن املدة النظامية للتخرج

 

 

 

 

 

 
 

 (املستوى األول والثاني) ال يحق التأجيل للطالبات املستجدات 

يتم تقديم طلب التأجيل عن فصل دراس ي عبر الخدمة الذاتية في النظام األكاديمي للطالبات  خالل املدة املحددة لذلك في 
.التقويم الجامعي  

 مدة التأجيل

 للدبلوم للبكالوريوس

فصالن دراسيان متتاليان أو ثالثة فصول 
 دراسية غير متتالية

   .فصل دراس ي واحد فقط

 عمادة القبول والتسجيل بجامعة األميرة نورة بنت عبدالرحمن 

 التأجيل عن فصل دراس ي 



 

 

 أوجه االختالف  أوجه الشبه

ثالثة ( أو )ال تتجاوز مدتها فصلين دراسيين متتاليين :  للبكالوريوس
 فصول دراسية غير متتالية طيلة فترة بقاء الطالبة في الجامعة 

مرتان غير : يكون التأجيل مرة واحدة فقط و االعتذار: للدبلوم 
 متتاليتان

 تأجيل الدراسة يكون قبل فترة تسجيل املقررات، أما االعتذار فيجب أن
 .تكون الطالبة مسجلة

ال يحق للطالبة التأجيل أو االعتذار في الفصل الذي قبلت فيه 
 .  وملجلس الكلية االستثناء في ذلك

 التأجيل ال يتم احتسابه ضمن املدة النظامية للتخرج، أما االعتذار فيتم
 احتسابه ضمن املدة النظامية للتخرج

 
 
 رسميا

 
 .كالهما يحتاج إلى أن تقدم الطالبة بنفسها طلبا

 موعد تأجيل الدراسة قبل بداية الفصل الدراس ي وإلى نهاية األسبوع الثاني
 منه، وبعد هذا املوعد يكون طلب االعتذار عن الدراسة إلى نهاية األسبوع

 .العاشر من الفصل الدراس ي

تتوقف املكافاة عند التأجيل أو االعتذار عن الدراسة، منذ تنفيذ 
 الطلب

 ال يمكن تأجيل مقرر ويمكن االعتذار عن مقرر 

 عمادة القبول والتسجيل بجامعة األميرة نورة بنت عبدالرحمن 

 ما هو الفرق بين االعتذار والتأجيل 



 

 
 

ويحسب الحد األعلى للمدة . هي املدة الالزمة إلنهاء متطلبات التخرج للبرنامج دون منح الطالبة فرصة استثنائية: املدة النظامية 
وتحتسب فصول االعتذار والتحويل والفصل التأديبي والدراسة بنظام الزيارة، . النظامية بإضافة نصف مدة البرنامج إلى مدة البرنامج

 .ضمن املدة النظامية بينما ال تحتسب فصول التأجيل واالنقطاع
 
 

 

 

 
 

 عليها في الفصل األخير من املدة النظامية أن فإن الحد األعلى من املدة النظامية إذا لم تنِه الطالبة خطتها الدراسية خالل

الفترة الزمنية املحددة لذلك في األكاديمي للطالبات في عن طريق الخدمة الذاتية في النظام تتقدم بطلب فرصة استثنائية 

 . الجامعي التقويم

 لتجاوز املدة النظامية الطالبة التي أنهت املدة النظامية 
 
 أكاديميا

 
، وعليها طلب فرصة استثنائية للتمكن من إنهاء تفصل فصال

 .متطلبات التخرج

 الطلب ال يعني املوافقة عليه، وسيتم عرضه على مجلس الكليةتقديم 

  

 الحد األدنى و األعلى للمدة النظامية

 (لخطط السنتين)للدبلوم  (لخطط األربع سنوات)للبكالوريوس 

 12الحكككككككد األدنكككككككى ثمانيكككككككة فصكككككككول واألعلكككككككى 

 .فصال دراسيا

الحد األدنى أربعة فصول واألعلى ستة 

 فصول دراسية

 عمادة القبول والتسجيل بجامعة األميرة نورة بنت عبدالرحمن 

 الفرص االستثنائية لتجاوز املدة النظامية



 

 

 

تعد الطالبة املنتظمة منقطعة عن الدراسة إذا: 

مقرر في الفترة املحددة للتسجيل واملعتمدة في التقويم الجامعي دون معالجة وضعها أي لم تسجل  -1

 (.منقطعة لعدم التسجيل) األكاديمي بنهاية األسبوع الثالث وتكون حالة الطالبة

أسككابيع متتاليككة مككن بدايككة  4اذا لككم تحضككر الطالبككة املسككجلة جميككع مقككررات الفصككل الدراسكك ي مككدة  -2

 (.منقطعة عن الدراسة )اعتذار وتكون حالة الطالبةأو الفصل دون طلب تأجيل 

 

 .  التعد الطالبة منقطعة عن الدراسة للفصول التي تدرسها زائرة في جامعة أخرى 

 عمادة القبول والتسجيل بجامعة األميرة نورة بنت عبدالرحمن 

 االنقطاع عن الدراسة  



 

 

 أو أكثر دون التقدم بطلب اعتذار أو تأجيلهو 
 
 واحدا

 
 دراسيا

 
 . إيقاف الطالبة عن الدراسة إذا انقطعت فصال

   :القيد طي حاالت
 

 جميع في الدراسة عن الصحية للكليات التأسيسية السنة في املنتظمة الطالبة انقطعت إذا.1
 .القيد إعادة طلب لها يحق وال  قيدها يطوى  دراس ي فصل مدة املقررات

 .الجامعة من قيدها يطوى  دراس ي فصل مدة الدراسة عن املنتظمة الطالبة انقطعت إذا.2

 عمادة القبول والتسجيل بجامعة األميرة نورة بنت عبدالرحمن 

 طي القيد 



 
 

بككدون سككحب )نظككام يتككيح لطالبككة جامعككة األميككرة نككورة بنككت عبككدالرحمن دراسككة بعككع املقككررات فككي جامعككة سككعودية أخككرى  

 .أو أسباب أخرى ( فترة مؤقتة)عند تعرض الطالبة لظروف تجبرها على االنتقال إلى منطقة أخرى ( امللف

 

 : ترصد درجات الطالبة الزائرة كاآلتي   
 

 (.+Cجيد مرتفع ) إذ حصلت الطالبة على درجة ال تقل عن ( NPند )نجاح دون درجة  -1

 (.75)إلى أقل من ( 60)إذا حصلت على درجة ( NFهد )رسوب دون درجة  -2

 .الشرفوتحجب عنها مرتبة ( 60)إذا حصلت على درجة أقل من ( هك)رسوب  -3

 عمادة القبول والتسجيل بجامعة األميرة نورة بنت عبدالرحمن 

 في جامعة أخرى ( زائر)الدراسة بنظام 



 

 

 للطالبككككة املنتظمككككة فككككي الجامعككككة، ويختلككككف املبلككككغ بككككين الكليككككات العلميككككة والكليككككات   : املكافككككأة
 
هككككي مبلككككغ مككككن املككككال ُيصككككرف شككككهريا

 .اإلنسانية
 

 صرف املكافأة الشهرية شروط: 

االبتعكككا  )أن تككككون الطالبكككة سكككعودية أو مكككن أم سكككعودية أو أم مكككواطن سكككعودي أو طالبكككة منحكككة رسكككمية مكككن خكككارج اململككككة  -1

 .فقط (الخارجي ،االبتعا  الجزئي

 (.5)من (2)أال يقل معدلها التراكمي عن  -2

تحسكككب فصكككول االعتكككذار والتحويكككل مكككن ضكككمن مكككدة ، حيكككث ولكككم تتجكككاوز مكككدة البرنكككامج الدراسككك يأن تككككون الطالبكككة منتظمكككة - 3

 .، وال تحسب فصول التأجيل واالنقطاعالبرنامج

أن ال تكون الطالبة معتذرة فكي الفصكل الثكاني، وفكي هكذه الحالكة ال تصكرف املكافكأة إال ببدايكة الفصكل األول مكن العكام الكذي - 4

 .وكذلك الحال للمؤجلة في الفصل الثاني. يليه إال اذا كانت مسجلة للفصل الصيفي

أن ال تكون الطالبة منذرة النخفاض معدلها وتقطع املكافأة إلى أن يرتفع ويمكنها تسجيل الفصكل الصكيفي لتحسكينه وفكي  - 5  

 .حالة رفع معدلها تصرف املكافأة للفصل األول 
 عمادة القبول والتسجيل بجامعة األميرة نورة بنت عبدالرحمن 

 املكافآت



 

 
 

 املكافككأة لجميككع الطالبككات السككعوديات املنتظمككات فككي املرحلككة الجامعيككة ومرحلككة الدراسككات العليككا الالتككي ال يعملككن فككي أي تصككرف

فكككككي التخصصكككككات للطالبكككككات ( ريكككككال1000)النظريكككككة  وللطالبكككككات فكككككي التخصصكككككات (ريكككككال850)ومقكككككدار املكافكككككأة ، جهكككككات حكوميكككككة 

 .العلمية

 مكافأة التفوق: 

 :تحصل الطالبة على مكافاة التفوق إذا كان 

 (.4,50)معدلها الفصلي ال يقل عن •
وحدة دراسية، باستثناء الخطط الدراسية التي يقل فيها العبء الدراس ي عن ( 12)أال تقل ساعات معدل فصل التفوق عن •

 .ذلك

بطاقة الصراف الخاصة باملكافأة الجامعية 

 يتم إصدار بطاقة الصراف لكل طالبة عند قبولها للدراسة في الجامعة بالتعاون مع بنك الرياض

 .ويتم تسليمها للطالبة املستجدة حسب املواعيد التي يعلن عنها في موقع الجامعة الرسمي 

 عمادة القبول والتسجيل بجامعة األميرة نورة بنت عبدالرحمن 

 املكافآت



 

 

 عمادة القبول والتسجيل بجامعة األميرة نورة بنت عبدالرحمن 

أو أكثر ( تأسيس ي)هو تحديد تخصص الطالبة املناسب في كليتها بعد دراسة واجتياز فصل دراس ي 

في بعع الكليات التي تتطلب ذلك وفق شروط معينة يتم اإلعالن عنها في املوقع الرئيس ي لجامعة 

 .األميرة نورة بنت عبدالرحمن

 التخصيص في جامعة األميرة نورة 



 

 

 نسبة إلى املحاضرات حضور  عن الطالبة غياب وتكرار  ،العملية الدروس و  املحاضرات حضور  املنتظمة الطالبة على

 (ح) محروم تقدير  لها ويرصد النهائي، االختبار  دخول  من حرمانها إلى يؤدي املقرر  محاضرات مجموع من ٪ 25 إلى تصل

 .الحرمان مقرر  في راسبة وتعد ،(DN) أو
 

 :الجدول التالي يوضح ساعات الحرمان

 

 
 الساعات املعتمدة للمقرر 

ساعات االتصال 

 للمقرر 

 من الساعات % 25نسبة 

إذا تجاوزتها الطالبة تكون محرومة )

 (من دخول االختبار النهائي

1 2 8 

2 3 12 

3 4 15 

4 5 19 

 عمادة القبول والتسجيل بجامعة األميرة نورة بنت عبدالرحمن 

 الغياب والحرمان من دخول االختبار النهائي



 

 

 من االنسحاب طلب تقديم عبدالرحمن بنت نورة األميرة جامعة لطالبة يجوز •
، طلبها على املوافقة وبعد الجامعة

ً
 طلب على التقديم من الطالبة تتمكن لن إلكترونيا

 يمكنها ال  كما عبدالرحمن، بنت نورة األميرة لجامعة قيدها إعادة أو  قبولها إعادة
 .أخرى  مرة عبدالرحمن بنت نورة األميرة لجامعة جديد قبول  طلب على التقديم

 
 

 على الطالبة إخالء طرفها من الجامعة إلتمام عملية االنسحاب
 

 عمادة القبول والتسجيل بجامعة األميرة نورة بنت عبدالرحمن 

 االنسحاب من الجامعة



 

 
 

 
تتخرج الطالبة بعد إنهاء متطلبات التخكرج بنجكاح حسكب الخطكة الدراسكية بحيكث ال يقكل معكدل الطالبكة التراكمكي عنكد التخكرج 

فككي جميككع التخصصككات مككا عككدا تخصلكك ي الطككب البشككري وطككب وجراحككة األسككنان فيجككب أال يقككل معككدل تخككرج الطالبككة ( 2)عككن 

 (.5) من( 2.5)عن 
 

 (.5,00)ُيحسب التقدير العام للمعدل التراكمي عند تخرج الطالبة في جامعة األميرة نورة بنت عبدالرحمن من 
 

 : ماذا يجب على الطالبة قبل التخرج 
االطالع على تقييم الشهادة للتأكد من االنتهاء من دراسة جميع مقررات الخطة الدراسية . 

 تحديث بياناتها واسمها باللغكة اإلنجليزيكة والتحقكق مكن أن اسكمها باللغكة العربيكة كمكا هكو فكي الهويكة الوطنيكة ، وأن اسكمها باللغكة

 .اإلنجليزية مطابق لجواز السفر

جككواز السككفر فككي اسككم الجككد كمككا هككو فككي جككواز السككفر ، فككإذا ككان باللغككة اإلنجليزيكة اسككمها كتابككة علككى الطالبككة : ملحوظكة مهمككة 
 
حرفككا

 
 
 .فإن على الطالبة كتابته كما هو ليتطابق اسم الطالبة في وثيقة التخرج مع اسمها في جواز السفر واحدا

يمكن للطالبة استالم وثيقة التخرج والسجل األكاديمي بعد إخالء طرفها من الجامعة . 

 عمادة القبول والتسجيل بجامعة األميرة نورة بنت عبدالرحمن 

 التخرج



 

  
 :املستندات املطلوبة الستالم وثيقة التخرج أو تعديل وثيقة سبق استالمها

 .أصل البطاقة الجامعية. 1

 .أصل بطاقة األحوال الشخصّية الخاّصة بالخّريجة ، أو بطاقة العائلة. 2

 .أو صورة واضحة منه(  إن وجد)أصل جواز السفر . 3

 .أصل نموذج إخالء طرف للخريجات. 4

 :يكون التقدير العام للمعدل التراكمي عند تخرج الطالب بناًء على معدله التراكمي كاآلتي                                  

 املعدل التقدير 

 5إلى  4.5من   ممتاز

 
 
 4.49إلى  3.75من  جيد جدا

 3.74إلى  2.75من  جيد

 2.74إلى  2من  مقبول 

 عمادة القبول والتسجيل بجامعة األميرة نورة بنت عبدالرحمن 

 التخرج



 

 
 
 

 :تمنح جامعة األميرة نورة بنت عبدالرحمن للطالبة عند التخرج مرتبة الشرف كاآلتي
 (.5)من ( 4,75)للحاصلة على معدل تراكمي ال يقل عن مرتبة الشرف األولى 
 (.5)من ( 4,75)إلى أقل من ( 4,25)للحاصلة على معدل تراكمي من مرتبة الشرف الثانية 

 
 :و يشترط للحصول على مرتبة الشرف األولى أو الثانية ما يأتي

 

 . أال تكون الطالبة قد رسبت في أي مقرر درسته في الجامعة أو في جامعة أخرى •
 .أال تكون الطالبة تجاوزت املدة النظامية إلنهاء متطلبات التخرج•
 .من متطلبات التخرج( ٪60)أن تكون الطالبة قد درست في جامعة األميرة نورة بنت عبدالرحمن ما ال يقل عن •
 .أال تكون الطالبة مفصولة من الجامعة ألسباب تأديبية•

 عمادة القبول والتسجيل بجامعة األميرة نورة بنت عبدالرحمن 

 مراتب الشرف



 

 

نأمل زيارة موقع عمادة القبول والتسجيل ثم اختيار أيقونة الطالبات ثم صفحة اإلرشاد 
 .  األكاديمي لتظهر كافة األدلة اإلرشادية للطالبة

 عمادة القبول والتسجيل بجامعة األميرة نورة بنت عبدالرحمن 

 األدلة اإلرشادية 



 

 

 عمادة القبول والتسجيل بجامعة األميرة نورة بنت عبدالرحمن 

 وسائل التواصل بإدارات عمادة القبول والتسجيل

 البريد اإللكتروني اإلدارة  البريد اإللكتروني اإلدارة 

 dsa_scholar@pnu.edu.sa    املنح الدراسية  dar-reg@pnu.edu.sa     التسجيل 

 dar-ad@pnu.edu.sa   القبول  dsa_rewards@pnu.edu.sa   املكافآت 

 dar-py@pnu.edu.sa  االعتذار عن مقرر  dar-certificates@pnu.edu.sa الوثائق 

 dar-drop@pnu.edu.sa   االعتذار عن فصل دراس ي  transfer@pnu.edu.sa  التحويل الداخلي 

 dar-drop@pnu.edu.sa   التأجيل عن الدراسة  dar-examination@pnu.edu.sa الزيارة لخارج الجامعة

 pys@pnu.edu.sa  التخصيص Dar-dismiss@pnu.edu.sa إعادة القيد 

 dar-accounting@pnu.edu.sa     املحاسبة dar-Photography@pnu.edu.sa  الهوية الجامعية

الفرصة االستثنائية لتجاوز  dar-a-a@pnu.edu.sa  اإلرشاد األكاديمي
 املدة

 dar-it@pnu.edu.sa  



 عمادة القبول والتسجيل بجامعة األميرة نورة بنت عبدالرحمن 

 تمنياتنا لكن بالتوفيق


