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مقدمة

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

التي قد تحتاج إليها الطالبة في مشوارها التعليمي. 

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

يوفر المعلومة الكافية لبناء خبراتها بنفسها.  

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

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

�
أ.لميس عبداهلل الحرير  لمشاركتها الفاعلة في التصميم و اإلخراج 

 وموظفات مكتب وكيلة العمادة لمتابعتهن الطباعة

 كما نقدم أسمى آيات الشكر لفريق العمل في إدارة الطباعة والنشر في جامعة 
األميرة نوره لتعاونهم وحرصهم على جودة العمل.

تم االنتهاء من هذا الكتيب في شهر ذي القعدة 1437هـ
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المكافأة
الجامعة،  في  المنتظمة  للطالبة  شهريا  ُيصرف  المال  من  مبلغ  هي 

ويختلف المبلغ بين الكليات العلمية والكليات النظرية.

شروط صرف المكافأة الشهرية
1. أن تكون الطالبة سعودية أو من أم سعودية أو أم مواطن سعودي 
الخارجي-االبتعاث  )االبتعاث  المملكة  خارج  رسميةمن  منحة  طالبة  أو 

الجزئي( فقط.
2. أال يقل معدلها التراكمي عن )2(.

3. أن تكون الطالبة منتظمة ولم تتجاوز مدة البرنامج  الدراسي،حيث 
البرنامج، وال تحسب  االعتذار والتحويل من ضمن مدة  تحسب فصول 

فصول التأجيل واالنقطاع.

بطاقات الصراف الخاصة بالمكافأة الجامعية

عن  مزاياها  وتختلف  الجامعية،  للطالبة  مخصصه  صراف  بطاقه  هي 
الصرافلكل  بطاقة  إصدار  ويتم  الجارية،  للحسابات  الصراف  بطاقات 
الرياض،  معبنك  الجامعةبالتعاون  في  للدراسة  قبولها  عند  طالبة 
ويعاد إصدارها في حال )فقدانها أو تلفها( حسب اللوائح في الجامعة، 

وتتميز بالخصائص التالية:

1. استخدامها في عمليات الشراء من نقاط البيع في المحالت التجارية
2.تسديد الفواتير أو المستحقات عن طريق الصراف اآللي.

حسابها  على  تمت  التي  العملية  توضح  قصيرة  رسالة  3.وصول 
الشخصي عند إجراء أي عملية مالية على حساب الطالبة.

4.ُيمكن السحب من جميع صرافات بنك الرياض مجانا.
5.ُيمكن إجراء )4( عمليات سحب في الشهر من أي صراف آلي غير الخاصة 
كل  على  هللة   )80( برسوم  يكون  ذلك  عن  زاد  وما  مجانا،  الرياض  ببنك 

عملية.
6.تستقبل حواالت من أي بنك.

7.ال تقبل التحويل إال لحسابات بنك الرياض.
8.مدة البطاقة )4( سنوات من تاريخ اإلصدار. ويمكن تجديدها من فروع 

بنك الرياض بالجامعة. 

مقدار المكافأة الشهرية
والمعلومات،  الحاسب  علوم  العلوم،  )الصحية،  للتخصصات  ريال   )1000(.١
التصاميم والفنون، اإلدارة واألعمال للتخصّصات : االقتصاد والمحاسبة وبرامج 

دبلن(. 
٢.)850( ريال للتخصصات )اآلداب، اللغات، التربية، الخدمة االجتماعية،

اإلدارة واألعمال لتخصصي : األنظمة وإدارة األعمال(
المكافأة شهريا لصندوق الطالبات, وال يحق للطالبة  )10( رياالت من  ٣.يخصم 

المطالبة بها بعد التخرج.

يتوقف صرف المكافأة للطالبة عند:
١. تجاوز مدة البرنامج )فصول االعتذار والتحويل محسوبة،والتأجيل غير محسوبة(

٢. تأجيل الفصل الدراسي  أو االعتذار عن دراسته.
3. االنقطاع عن الدراسة.

4.انخفاض المعدل التراكمي عن )2(.
5.الفصل التأديبي.
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مكافأة الطالبة الزائرة لجامعة أخرى
١. تتوقف مكافأة الطالبة في الفصل الذي تدرسه خارج الجامعة؛ 

)بنظام الزيارة( 
٢. يتم صرف المكافأة كاملة للطالبة الزائرة بعد أن تصل نتيجة ذلك 
إذا  وذلك  والتسجيل،  القبول  لعمادة  األخرى  الجامعة  من  الفصل 

انطبقت عليها شروط صرف المكافآت.

بدل اإلعاقة
الخاصــة  االحتياجــات  ذوي  مــن  للطالبــات  شــهريا  إعاقــة  بــدل  يصــرف 
عندمــا تنطبــق عليهــن شــروط صــرف المكافــأة الشــهرية، وذلــك بعــد 
مراجعــة الطالبــة لمركــز الدعــم والمســاندة فــي كليــة التربيــة وتعبئــة 

النمــوذج الخــاص بذلــك.

موعد صرف المكافأة الشهرية
ُتــودع المكافــأة فــي حســاب الطالبــة تلقائيــا؛ خــالل الفتــرة مــن ٢١ إلــى ٢٣ 

مــن كل شــهر هجــري.

مكافأة التفوق
١. تصرف مكافأة التفوق مرة واحدة كل فصل دراسي للطالبات المنتظمات.

٢. مقدار مكافأة التفوق )500( ريال.
٣. تصرف للطالبة التي تحقق الشروط:

          أ. لم تتجاوز مدة البرنامج المقيدة به.
          ب. حصلت على معدل فصلي ال يقل عن )4,50(

          ج. ال تقل ساعات المعدل في ذلك الفصل عن )12( ساعة معتمدة.
الحاجة  بدون  حسابها  في  تلقائيًا  للمستحقة  التفوق  مكافأة  إيداع  يتم   .٤

للمطالبة بها.
التفوق للخريجة إذا انطبقت عليها شروط صرف المكافأة  ٥. تصرف مكافأة 

الشهرية.
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فقدان بطاقة الصراف أو سحبها

طلب إعادة إصدار كالتالي:

إيقاف البطاقة باالتصال بخدمة العمالء 
في بنك الرياض )9٢000٢٤70(.

التوجه إلى أحد فروع بنك الرياض بالجامعة
بعــد ٢٤ ســاعة علــى اإليقــاف لطلــب إعــادة إصــدار 

بطاقــة صــراف.
يجب إحضار إثبات الطالبة )البطاقة 

الجامعية مع أصل الهوية(.

بعــد  الحســاب  مــن  مبالــغ  خصــم 
طلبهــا مــن آلــة الصــراف أو نقــاط البيــع 

المبلــغ اســتالم  بــدون 

المطالبة بالمبلغ:

الرياض  لبنك  العمالء  بخدمة  االتصال  أ. 
.)920002470(

ب. اختيار رقم )2( للمساعدة وخدمات أخرى
ج. إعطاء موظف البنك المعلومات الالزمة ورقم 
الصرافة التي تمت فيها العملية أو موقعها مع 
دون  الحساب  من  خصم  تم  المبلغ  أن  توضيح 

استالمه.
د. حفظ رقم المطالبة ومتابعة الطلب باالتصال 

مرة أخرى بخدمة العمالء.

أ. إدخــال بطاقــة الصــراف فــي آلــة الصــراف اآللــي 
)ATM( لبنــك الريــاض وادخــال الرقــم الســري.

اختيار)كشــف  يتــم  العمليــات  قائمــة  مــن  ب. 
الســابقة(. )العمليــات  ثــم  حســاب( 

الحالــي  الرصيــد  القائمــة يمكــن معرفــة  ج. مــن 
للحســاب ومعرفــة آخــر )٥( عمليــات تمــت علــى 

أن: حيــث  الحســاب 
دائن < إيداع مكافأة
مدين < سحب مبلغ

أن  مالحظــة  مــع  وحفظــه.  اإليصــال  طباعــة  د. 
التقويــم  حســب  يكــون  الكشــف  فــي  التاريــخ 

الميــالدي.

طلب كشف حساب من آلة الصراف

أ.فقدانك بطاقة الصراف أو سحبها.
ب.نسيان الرقم السري أو الخطأ فيه.

ج.توقف حسابك البنكي بسبب عدم 
استخدامه لمدة تزيد عن 3 أشهر

التوجه الى أحد فروع بنك الرياض في 
A10 او A4 الجامعة محطة

        الحلالمشكلة
)*( مدة البرامج

هي مدة البرنامج المقررة للتخرج حسب الخطة الدراسية المعتمدة من مجلس 
الجامعة، وُتحتسب من الفصل الذي قبلت فيه الطالبة بما في ذلك فصول 

االعتذار والتحويل وال يدخل ضمنها فصول التأجيل.

مالحظات مدة البرنامج الكلية م

 يضاف فصلين
 تحضيري لطالبات

 دفعة ١٤٣6 وما
قبل

8 فصول تخصص لدفعة 1437

التربية 1

اإلدارة واألعمال 2

العلوم 3

التصاميم والفنون 4

علوم الحاسب 
والمعلومات 5

اآلداب 6

اللغات 7

الخدمة االجتماعية 8

 تضاف مكافأة سنة
امتياز

فصلين تحضيري صحي + 6 
فصول تخصص التمريض 9

فصلين تحضيري صحي + 6 
فصول تخصص الصحة وعلوم التأهيل 10

فصلين تحضيري صحي + 10 
فصول تخصص دكتور عالج طبيعي 11

فصلين تحضيري صحي + 5 
سنوات الطب 12

فصلين تحضيري صحي + 5 
سنوات طب األسنان 13

فصلين تحضيري صحي + 
10فصول دكتور صيدلي 14



   

لالستفسار والتواصل

dsa_rewards@pnu.edu.sa : البريد اإللكتروني 

هاتف : 
0118243722
0118243562

 موقع عمادة القبول والتسجيل

التواصل  وسائل  في  الوسم  على  اإلطالع  فضاًل  المعلومات  من  لمزيد 

اإلجتماعي :
 

PNU _ مكافأتي _ في#

النسخة اإللكترونية

للتواصل مع بنك الرياض في جامعة األميرة نورة
أوقات العمل من الساعة 8 صباحاً وحتى الساعة 3 مساًء

الحساب الرسمي في تويتر 
@riyadhbank      

     حساب خدمة العمالء       
@ascriyadbank         

الرقم الموحد للهاتف المصرفي
920002470 

المقر
فرع محطة A4   )الدور األول( 
فرع محطة A10 )الدور األرضي(



ُمكافأتي  يضم كافة المعلومات التي تهم الطالبة  عن نظام صرف المكافأة في جامعة األميرة نورة 
مثلشروط صرفها، وتوقفها، والمكافآت الخاصة وبطاقات الصراف، وغيرها من المعلومات التي تهم الطالبة.

1. مقبولة
2. هويتي )البطاقة الجامعية(

3. ُمكافأتي
4. جدولي

5. اختباراتي
6. معدلي
7. صيفي

8. معتذرة ومؤجلة

9. منقطعة
10.تغيير تخصصي

11. محولة
12. زائرة

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

16.مرشدتي )قريبًا(
17. خريجة

إعداد:
د. منيرة بنت محمد العميل

مراجعة:
د. نورة بنت صالح السديس

تصميم:
ربى الضحيان ، لميس الحرير

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

لو�مسحتِ�: أنا زائرة ..

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

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

وتم اختياره باقتراح ابنتنا
 الطالبة /ساره بنت عواض الشلوي 

كلية الحاسب والمعلومات - نظم معلومات .

إدارة الطباعة والنشر 

Admission_pnu


