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 املقدمة 

 

 

الذي جعل العلم ميزة يتميز بها من حاز على شرف العلم والصالة والسالم  احلمد هلل

 وصحبه أمجعني , وبعد . آلةعلى أشرف االنبياء واملرسلني سيدنا حممد وعلى 

وطلب للعلم مميز مع إشراقة عام دراسي ورحلة جديدة يف كلية اخلدمة االجتماعية 

املقدمة للطالبة هم اخلدمات البة( والذي يشمل على أ)دليل الط نضع بني يديك

و اجلامعة والذي سيكون عونًا لك على اإلملام باألمور اهلامة اليت سواء يف الكلية أ

 التامة منها لالستفادةجيب عليك معرفتها والعمل بها 

 الطالبةوأخريا نسأل اهلل أن يكون هذا العمل نافع لك عزيزتي 

 مع متنياتنا لك بالتوفيق .
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 كلمة عميدة كلية اخلدمة االجتماعية 

                                 

قدم أان   االجتماعيةالتعليمية واإلدارية بكلية اخلدمة يةة اهلوباسم كافة اعضاء  يبامس ويشرفين ييسعدن  

 .كليةالنبذة خمتصرة عن 

والوصول بــــه اىل أفضل  لإلنسان االجتماعي االداءحتسني تهدف اىل اخلدمة االجتماعية مهنة إنسانية 

واإلسهام يف أعداد أبناء اجملتمع  .ثقافيا واجتماعيا, ف وحتسني ظروف احلياة اقتصاديامستوى للتكّي

 ٢٠٣٠لتحقيق رؤية  أهدافه وامكاناتهو باب مبا يتناسب مع ظروف اجملتمعوالتخطيط لربامج رعاية الش

ومرتكزاتها واليت من ضمنها "جمتمع حيوي" واليت تهدف اىل اسعاد املواطنني وتكيفهم وحتسني ظروف 

 اجملتمع.

العربية تعترب كلية اخلدمة االجتماعية جبامعة االمرية نورة بنت عبدالرمحن الوحيدة على مستوى اململكة 

جاهدة   سعىواليت ت ,ليت بدورها تعد جزًءا من املنظومة التعليميةا السعودية يف جمال اخلدمة االجتماعية

تخريج كوادر وطنية وممارسات متخصصات  يطلق عليهن "اخصائيات اجتماعيات" متمكنات من ممارسة ل

التنمية يف مجيع جماالت العمل ملواجهة احتياجات برامج   مهين عالي املستوىمهاري واملهنة بأسلوب 

املختلفة يف اجملتمع ومواجهة املواقف االجتماعية واملساهمة يف تقدم اجملتمع واالرتقاء به يضمن  االجتماعي

على قيم وتعاليم الدين اإلسالمي  القدرة على األداء املتميز يف سوق العمل , مرتكزًا خلرجياتها

ستمر للنهوض والوصول إىل العاملية وذلك يف ضوء خطة التنمية التغريات والسعي الدائم وامل ومواكبة 

 الشاملة.

كما تسعى الكلية يف رسالتها إىل إعداد كفاءات متميزة بالعطاء واإلبداع يف جماالت التخصص وإثراء  

البحث العلمي املبتكر املدعم بربامج الدراسات العليا واإلسهام يف خدمة اجملتمع وبناء شراكات جمتمعية 

متميزة مع األخذ يف االعتبار مبنظومة اجلودة الشاملة وحتقيق االعتماد األكادميي على املستوى احمللي 

  .والعاملي

التميز والريادة يف اجملال العلمي والبحثي ويف جمال من خالل داف اجلامعة والكلية تسعي دوما لتحقيق اه

 .خدمة اجملتمع

 

 عميدة كلية اخلدمة االجتماعية

 بنت صاحل لرضي د. جيهان
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  برنامج كلية اخلدمة االجتماعية 
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 :رؤية الربنامج 

 تماعيات إعدادًا معرفيًا ومهاريًا وقيميًا.الريادة يف اعداد اخصائية اج

 

 :رسالة الربنامج 

  

تقديم اعداد كفاءات متميزة يف جمال اخلدمة االجتماعية علميًا ومهنيًا وحبثيًا للمشاركة الفاعلة يف 

 اخلدمات االجتماعية التنموية .

 

 : أهداف الربنامج 

 

 تقديم مناهج دراسية يف اخلدمة االجتماعية ذات جودة عالية لتأهيل الطالبة للممارسة املهنية . .1

تزويد الطالبة باملهارات املهنية وتدريبها يف اخلدمة االجتماعية  للعمل مبختلف املؤسسات  .2

 اجملتمعية .

إجراء البحوث لدى الطالبات املرتبطة بالقضايا اجملتمعية مبشاركة أعضاء هيةة تنمية مهارات  .3

 التدريس .

 زيادة مساهمة الطالبة يف خدمة اجملتمع والعمل التطوعي  .4

 الشراكة مع املؤسسات اجملتمعية احلكومية واخلاصة لتبادل اخلربات املهنية . .5

 

 وصف الربنامج 

 

  الرمز )مجع( –االجتماعية اسم و رمز الربنامج: اخلدمة 

  :ساعة 129إمجالي عدد الساعات املعتمدة املطلوبة إلمتام الربنامج 

 بكالوريوس: الربنامج إمتام عند املمنوحة الدرجة 
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 متطلبات اجلامعة

( وحدة دراسية ومجيعها 18بواقع ) ت( مقررا8وهي املقررات الدراسية اليت تدرسها طالبات اجلامعة يف مجيع الكليات وعددها )

 إجبارية وهي كالتالي:

سل
سل

م
 

 اسم املقرر

Course Title 

/ الرمز 

 الرقم
Code/No. 

 عدد ساعات االتصال
عدد 

الوحدات 

 املعتمدة

CR 

 املتطلبات السابقة

Prerequisite نظري 

LT 

 متارين

 عملي

LB 

 تدريب

TR 

1 

 (1) اإلسالمية الثقافة

الثقافة )منطلقات أساسية يف 

 اإلسالمية(

Islamic Culture (1) 

 - ISLS101 2 - - 2 101سلم 

2 

 (2) اإلسالمية الثقافة

 (نظام األسرة يف اإلسالم)
Islamic Culture (2) 

 101سلم  ISLS202 2 - - 2 202سلم 

3 

 (3) اإلسالمية الثقافة

 (املعاصرة املرأةقضايا )

Islamic Culture (3) 

 101سلم  ISLS303 2 - - 2 303سلم 

4 

 (4) اإلسالمية الثقافة

 (مذاهب فكرية معاصرة)
Islamic Culture (4) 

 101سلم  ISLS404 2 - - 2 404سلم 

5 
 التحرير الكتابي

Arabic Composition 
 101عرب 

ARAB 

101 
2 - - 2 - 

6 
 التدريبات اللغوية

Language Skills 
 202عرب 

ARAB 

202 2 - - 2 - 

7 
 (1)اللغة اإلجنليزية 

English Language(1) 
 ENG 101إنج

101 
12 - 3 - 

8 
 (2)اللغة اإلجنليزية 

English Language(2) 
 102إنج

ENG 

102 
 101إنج  3 - 12

 وحدة دراسية18 اجملموع
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 متطلبات الكلية

 

 هي املقررات الدراسية املشرتكة بني أقسام الكلية موزعة على النحو التالي:

 :أ( متطلبات الكلية اإلجبارية

 .دراسية وحدة( 21) بواقع مقررات( 7) وعددها
 

 م
 اسم املقرر

Course Title 
 Code /No. الرمز/الرقم

عدد  عدد ساعات االتصال

الوحدات 

 املعتمدة

CR 

 املتطلب

 السابق

Prerequisite 
 نظري

LT 

 متارين

 عملي

LB 

 تدريب

TR 

1 
 مدخل يف علم النفس

Introduction to Psychology 
 - PSY 101T 3 - - 3 ت101نفس 

2 
 علم األحياء العام

General Biology 
 - BIO 101T 2 2 - 3 ت101حيا 

3 
 مبادئ االقتصاد الكلي

Principles of Macroeconomics 
 - ECON 103T 3 - - 3 ت103قصد 

4 
 مبادئ التغذية

Principles of Nutrition 
 - NFS 111T 3 - - 3 ت111غذت 

5 
 التطور اإلنسانيالنمو و

Human Growth and Development 
 - PSY 142T 3 - - 3 ت142نفس 

6 
 علم النفس االجتماعي

Social Psychology 
 ت101نفس  PSY 151T 3 - - 3 ت151نفس 

7 
 مبادئ الرياضيات

Math basics 
 - MATH 100T 2 2 - 3 ت100ريض 

 دراسيةوحدة  21 اجملموع
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  :ب ( متطلبات الكلية االختيارية

 ( وحدات دراسية من املقررات الدراسية التالية:10بواقع ) ( مقررات4ختتار الطالبة )

 

 

 م
 اسم املقرر

Course Title 
 Code /No. الرمز/الرقم

عدد  عدد ساعات االتصال

الوحدات 

 املعتمدة

CR 

 املتطلب

 السابق

Prerequisite 
 نظري

LT 

 متارين

 عملي

LB 

 تدريب

TR 

1 
 (1) التشريح وعلم وظائف األعضاء

Anatomy and Physiology (1) 
 ت101حيا  MBS 201T 2 2 - 3 ت201طاس 

2 
 دراسات سكانية يف اخلدمة االجتماعية

Demographic Studies in Social Work 
 ت101مجع  SWK 202T 3 - - 3 ت202مجع 

3 
 القرآن والسنةاإلعجاز العلمي يف 

Scientific Miracles in Qur'an and 

Sunnah 

 - ISLS 205T 2 - - 2 ت205سلم 

4 
 علم الوراثة

Genetics 
 ت101حيا  BIO 212T 2 2 - 3 ت212حيا 

5 
 التغذية والصحة

Nutrition and Health 
 - NFS 212T 2 - - 2 ت212غذت 

6 
 ةيالصحللرعاية  عامليالنظور واملعلم األوبةة 

Epidemiology and Global Perspective 

in Health Care 

 - MPH 301T 3 - - 3 ت301طصح 

7 
 إدارة املعلومات اإللكرتونية

Electronic Information Management 
 - IS 433T 2 - - 2 ت433نال 
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 متطلبات التخصص

  جبارية:اإل التخصص( متطلبات  أ
 :موزعة على النحو التالي ( وحدة دراسية65بواقع )( مقررًا 23)وعددها

 

 م
 اسم املقرر

Course Title 

الرمز/ 

 الرقم

Code 

/No. 

عدد  عدد ساعات االتصال

 الوحدات

 املعتمدة

CR 

 املتطلب

 السابق

Prerequisite 

 نظري

LT 

 متارين

 عملي

LB 

 تدريب

TR 

1 
 مقدمة يف علم االجتماع

Introduction to Sociology 
 ت101مجع 

SWK 

101T 
3 - - 3 - 

2 
 مقدمة يف اخلدمة االجتماعية

Introduction to Social Work 
 ت102مجع 

SWK 

102T 
3 - - 3 - 

3 
 سلوك اإلنسان يف البيةة االجتماعية

Human Behavior in the Social 

Environment 

 ت211مجع 
SWK 

211T 
3 - - 3 - 

4 
 (1االجتماعية )املهارات املهنية يف اخلدمة 

Professional Practice Skills of Social 

Work (1) 

 ت151مجع 
SWK 

151T 
 ت102مجع  3 - - 3

5 
 قراءات باللغة اإلجنليزية يف اخلدمة االجتماعية

Readings of Social Work in English 

Language 

 ت201مجع 
SWK 

201T 
 102إنج  2 - - 2

6 

ذوي االحتياجات ممارسة اخلدمة االجتماعية مع 

 اخلاصة

Social Work Practice with Disabilities 

 ت221ع مج
SWK 

221T 
 ت151مجع  2 - - 2

7 

ممارسة اخلدمة االجتماعية يف جمال الرعاية 

 الصحية
Social Work Practice in Health Care 

 ت231مجع 
SWK 

231T 
 ت151مجع  2 - - 2

8 
 اخلدمة االجتماعية يف اجملال املدرسي

Social Work in the School 
 ت232مجع 

SWK 

232T 
 ت151 مجع 2 - - 2

9 
 طرق البحث يف اخلدمة االجتماعية

Social Work Research Methods 
 ت241مجع 

SWK 

241T 
 ت102مجع  3 - - 3

10 
 ممارسة اخلدمة االجتماعية مع اجلماعات

Social Work Practice with Groups 
 ت251مجع 

SWK 

251T 
 ت151مجع  2 - - 2

11 

ممارسة اخلدمة االجتماعية مع اجملتمعات 

 واملنظمات
Social Work Practice with 

Communities and Organizations 

 ت252مجع 
SWK 

252T 
 ت102مجع  2 - - 2

12 
 (2املهارات املهنية يف اخلدمة االجتماعية )

Professional Practice Skills of Social 

Work (2) 

 ت253مجع 
SWK 

253T 
 ت151مجع  3 - - 3

13 
 سياسات وقضايا الرعاية االجتماعية

Social Welfare Policies and Issues 
 ت301مجع 

SWK 

301T 
 ت102مجع  2 - - 2
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14 

ممارسة اخلدمة االجتماعية يف املناطق الريفية 

 واحلضرية
Rural/Urban Social Work Practice 

 ت253مجع SWK 331T 3 - - 3 ت331مجع 

15 
 سرواأل ممارسة اخلدمة االجتماعية مع األفراد

Social Work Practice with Individuals 

and Families 

 ت253مجع  SWK 351T 3 - - 3 ت351مجع 

16 
 التخطيط خلدمات الرعاية االجتماعية

Planning for social welfare services 
 ت102مجع  SWK 352T 2 - - 2 ت352مجع 

17 
 مهارات األسرة والطفل وطرق التطبيق

Child and Family Skills and Practice 

Methods 

 ت253مجع  SWK 353T 3 - - 3 ت353مجع 

18 
 (1) املمارسة املهنية يف اخلدمة االجتماعية

Social Work Field Practice (1) 
 SWK 354T - - 20 4 ت354مجع 

ت/مجع351مجع

 ت251

ت/مجع352مجع

 ت241

19 
 واإلصالح اجلرميةجمال  اخلدمة االجتماعية يف

Social Work in Crime and Corrections 
 ت102مجع  SWK 431T 3 - - 3 ت431مجع 

20 
 مشروع خترج
Seminar 

 ت451مجع  SWK 441T 4 - - 4 ت441مجع 

 

21 
 (2) املمارسة املهنية يف اخلدمة االجتماعية

Social Work Field Practice (2) 
 SWK 451T - - 20 4 ت451مجع 

مجع 

 ت201ت/مجع354

مجع ت/331مجع

 ت301

مجع 

 ت252ت/مجع353

22 
 املمارسة املبنية على الرباهني

Evidence- Based Practice 
 ت102مجع  SWK 452T 3 - - 3 ت452مجع 

23 
 (3) املمارسة املهنية يف اخلدمة االجتماعية

Social Work Field Practice (3) 
 ت451مجع  SWK 453T - - 20 4 ت453مجع 

 

 وحدة دراسية   65 اجملموع
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  ختيارية:اال تخصص( متطلبات ال ب

 

 ( وحدات دراسية من املقررات التالية:9بواقع ) ثالثة مقررات دراسيةختتار الطالبة 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 م
 اسم املقرر

Course Title 
 Code /No. الرمز/ الرقم

عدد  عدد ساعات االتصال

 الساعات

 املعتمدة

CR 

 املتطلب السابق

Prerequisite نظري 

LT 

 متارين

 عملي

LB 

 تدريب

TR 

1 
 ممارسة اخلدمة االجتماعية مع املسنني

Social Work Practice with the 

Elderly 

 SWK 321T 3 - - 3 ت321مجع 
 ت151مجع 

 ت252مجع 

2 
 اخلدمة االجتماعية يف الطب الشرعي

Forensic Social Work 
 SWK 332T 3 - - 3 ت332مجع 

 ت151مجع 

 ت252مجع 

3 
 اخلدمة االجتماعية يف الدفاع االجتماعي

Social Work in Social Defense 
 SWK 333T 3 - - 3 ت333مجع 

 ت,151مجع 

 ت252مجع 

4 
 اخلدمة االجتماعية يف احملاكم الشرعية

Social Work in Sharia Courts 
 SWK 334T 3 - - 3 ت334مجع 

 ت,151مجع 

 ت252مجع 
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 املقررات احلرة

 

( وحدات 6قع )وهي مقررات دراسية تدرسها الطالبة يف أقسام الكليات التابعة للجامعة على أن تكون من خارج ختصصها وأال يكون هلا متطلبات سابقة, بوا

 دراسية.

 

 اخلدمة االجتماعية  كليةب رحلة البكالوريوساخلطة الدراسية مل

 

 السنة األوىل

 املستوى األول 

 

 م
 اسم املقرر

Course Title 
 .Code /No الرمز / الرقم

عدد  عدد ساعات  االتصال

الوحدات 

 املعتمدة

CR 

 املتطلب السابق

Prerequisite 
 نظري

LT 

 متارين

 عملي

LB 

 تدريب

TR 

1 

 (1الثقافة اإلسالمية )

يف الثقافة  )منطلقات أساسية

 اإلسالمية(

Islamic Culture (1) 

 - ISLS 101 2 - - 2 101سلم 

2 
 (1)اللغة اإلجنليزية 

English Language(1) 
 - ENG 101 12 - 3 101إنج 

3 
 مقدمة يف علم االجتماع

Introduction to Sociology 
 - SWK 101T 3 - - 3 ت101مجع 

4 
 علم األحياء العام

General Biology 
  BIO101T 2 2 - 3 ت101حيا 

5 
 مدخل يف علم النفس

Introduction to Psychology 
 - PSY 101T 3 - - 3 ت101نفس 

6 
 مقدمة يف اخلدمة االجتماعية

Introduction to Social Work 
 - SWK 102T 3 - - 3 ت102مجع 

 وحدة دراسية17 اجملموع
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 املستوى الثانيالسنة األوىل : 

 

 م
 املقرراسم 

Course Title 
 .Code /No الرمز / الرقم

عدد  عدد ساعات  االتصال

الوحدات 

 املعتمدة

CR 

 املتطلب السابق

Prerequisite 
 نظري

LT 

 متارين

 عملي

LB 

 تدريب

TR 

1 
 التحرير الكتابي

Arabic Composition 
 - ARAB 101 2 - - 2 101عرب 

2 
 (1االجتماعية )املهارات املهنية يف اخلدمة 

Professional Practice Skills of 

Social Work(1) 

 ت102مجع SWK 151T 3 - - 3 ت151مجع 

3 
 مبادئ التغذية

Principles of Nutrition 
 - NFS 111T 3 - - 3 ت111غذت 

4 
 تطور اإلنسانيالنمو وال

Human Growth and 

Development 

 - PSY 142T 3 - - 3 ت142نفس 

5 
 (2)اللغة اإلجنليزية 

English Language(2) 
 101إنج  ENG 102 12 - 3 102إنج 

6 
 مبادئ الرياضيات

Math basics 
 - MATH100T 2 2 - 3 ت100ريض 

 وحدة دراسية17 اجملموع
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 (املستوى الثالث)    السنة الثانية

 

 

 م
 اسم املقرر

Course Title 

الرمز / 

 الرقم
.Code /No 

عدد  االتصالعدد ساعات 

الوحدات 

 املعتمدة

CR 

 املتطلب السابق

Prerequisite 
 نظري

LT 

 متارين

 عملي

LB 

 تدريب

TR 

1 

 (2الثقافة اإلسالمية )

 (نظام األسرة يف اإلسالم)
Islamic Culture (2) 

 101سلم  ISLS 202 2 - - 2 202سلم 

2 
 سلوك اإلنسان يف البيةة االجتماعية

Human Behavior in the Social 

Environment 

 - SWK 211T 3 - - 3 ت211مجع 

3 
 مبادئ االقتصاد الكلي

Principles of Macroeconomics 
 - ECON102T 3 - - 3 ت102قصد 

4 

ممارسة اخلدمة االجتماعية يف جمال 

 الرعاية الصحية
Social Work Practice in Health 

Care 

 ت151مجع  SWK 231T 2 - - 2 ت231مجع 

5 

قراءات باللغة اإلجنليزية يف اخلدمة 

 االجتماعية

Readings of Social Work in 

English Language 

 102إنج SWK 201T 2 - - 2 ت201مجع 

6 
 ممارسة اخلدمة االجتماعية مع اجلماعات

Social Work Practice with Groups 
 ت151مجع  SWK 251T 2 - - 2 ت251مجع 

7 
 (1متطلب كلية اختياري )

College Elective (2) 
     2  

8 
 (2متطلب كلية اختياري )

College Elective (3) 
     2  

 وحدة دراسية   18 اجملموع
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 املستوى الرابعالسنة الثانية / 

 

 م
 اسم املقرر

Course Title 
 Code /No. الرمز / الرقم

عدد  التصالاساعات   عدد

الوحدات 

 املعتمدة

CR 

 املتطلب السابق

Prerequisite 
 نظري

LT 

 متارين

 عملي

LB 

 تدريب

TR 

1 
 التدريبات اللغوية

Language Skills 
 - ARAB 202 2 - - 2 202عرب 

2 
 اخلدمة االجتماعية يف اجملال املدرسي

Social Work in the School 
 ت151مجع  SWK 232T 2 - - 2 ت232مجع 

3 

االجتماعية مع ذوي ممارسة اخلدمة 

 االحتياجات اخلاصة

Social Work Practice with 

Disabilities 

 ت151مجع  SWK 221T 2 - - 2 ت221مجع 

4 
 طرق البحث يف اخلدمة االجتماعية

Social Work Research 

Methods 

 ت102مجع  SWK 241T 3 - - 3 ت241مجع 

5 

ممارسة اخلدمة االجتماعية مع 

 واملنظماتاجملتمعات 
Social Work Practice with 

Communities and 

Organizations 

 ت102مجع  SWK 252T 2 - - 2 ت252مجع 

6 

املهارات املهنية يف اخلدمة االجتماعية 

(2) 

Professional Practice Skills of 

Social Work(2) 

 ت151مجع  SWK 253T 3 - - 3 ت253مجع 

7 
 (3متطلب كلية اختياري )

College Elective (3) 
     3  

 وحدة دراسية   17 اجملموع
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 املستوى اخلامس/ السنة الثالث

 

 

 م
 اسم املقرر

Course Title 
 Code /No. الرمز / الرقم

عدد  عدد ساعات  االتصال

الوحدات 

 املعتمدة

CR 

 املتطلب السابق

Prerequisite 
 نظري

LT 

 متارين

 عملي

LB 

 تدريب

TR 

1 

 (3الثقافة اإلسالمية )

 (قضايا املرأة املعاصرة )
Islamic Culture (3) 

 101سلم  ISLS 303 2 - - 2 303سلم 

2 

ممارسة اخلدمة االجتماعية يف 

 املناطق الريفية واحلضرية

Rural/Urban Social Work 

Practice 

 ت253مجع  SWK 331T 3 - - 3 ت331مجع 

3 

ممارسة اخلدمة االجتماعية مع 

 سرواأل األفراد

Social Work Practice with 

Individuals and Families 

 ت253مجع  SWK 351T 3 - - 3 ت351مجع 

4 

التخطيط خلدمات الرعاية 

 االجتماعية

Planning for social welfare 

services 

 ت102مجع  SWK 352T 2 - - 2 ت352مجع 

5 
 (4متطلب كلية اختياري )

College Elective (4) 
  3 - - 3 - 

6 
 (1متطلب ختصص اختياري )

Department Elective (1) 
  3 - - 3 - 

 وحدة دراسية16 اجملموع
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 املستوى السادسالسنة الثالثة / 

 

 

 م
 اسم املقرر

Course Title 

الرمز / 

 الرقم
.Code /No 

عدد  عدد ساعات االتصال

الوحدات 

 املعتمدة

CR 

 املتطلب السابق

Prerequisite 
 نظري

LT 

 متارين

 عملي

LB 

 تدريب

TR 

1 
 علم النفس االجتماعي

Social Psychology 
 ت101نفس  PSY 151T 3 - - 3 ت151نفس 

2 
 االجتماعيةالرعاية سياسات وقضايا 

Social Welfare Policies and 

Issues 

 ت102مجع  SWK 301T 2 - - 2 ت301مجع 

3 
 والطفل وطرق التطبيقمهارات األسرة 

Child and Family Skills and 

Practice Methods 

 ت253مجع  SWK 353T 3 - - 3 ت353مجع 

4 

 املمارسة املهنية يف اخلدمة االجتماعية

(1) 

Social Work Field Practice (1) 

 SWK 354T - - 20 4 ت354مجع 

 ت351مجع

 ت251مجع

 ت352مجع

 ت241مجع

5 
 (2) متطلب ختصص اختياري

Department Elective (2) 
     3 - 

 وحدة دراسية 15 اجملموع

 
 
 

 

  



19 
 

 

 

 املستوى السابعة السنة الرابع

 

 م
 اسم املقرر

Course Title 
 Code /No. الرمز / الرقم

عدد  عدد ساعات االتصال

الوحدات 

 املعتمدة

CR 

 املتطلب السابق

Prerequisite 
 نظري

LT 

 متارين

 عملي

LB 

 تدريب

TR 

1 

 (4الثقافة اإلسالمية )

 (مذاهب فكرية معاصرة)

Islamic Culture (4) 

 101سلم  ISLS 404 2 - - 2 404سلم 

2 

 اجلرميةجمال  اخلدمة االجتماعية يف

 واإلصالح

Social Work in Crime and 

Corrections 

 ت102مجع  SWK 431T 3 - - 3 ت431مجع 

3 
 (2االجتماعية)املمارسة املهنية يف اخلدمة 

Social Work Field Practice (2) 
 SWK 451T - - 20 4 ت451مجع 

 ت/354مجع

 ت201مجع

 ت/331مجع

 ت301عمج

 ت353مجع

 ت252/مجع

4 
 (3متطلب ختصص اختياري )

Department Elective (3) 
  3 - - 3  

5 
 (1مقرر حر )

Free Elective (1) 
     3 - 

 وحدة دراسية 15 اجملموع
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 املستوى الثامنالسنة الرابعة / 

 

 

 م
 اسم املقرر

Course Title 
 Code /No. الرمز / الرقم

عدد  عدد ساعات االتصال

الوحدات 

 املعتمدة

CR 

 املتطلب السابق

Prerequisite 
 نظري

LT 

 متارين

 عملي

LB 

 تدريب

TR 

1 
 مشروع خترج

Seminar 
 ت441مجع 

SWK 

441T 
 ت451مجع  4 - - 4

2 
 املمارسة املبنية على الرباهني

Evidence- Based Practice 
 ت452مجع 

SWK 

452T 
 ت102 مجع 3 - - 3

3 
 (3االجتماعية ) املمارسة املهنية يف اخلدمة

Social Work Field Practice (3) 
 SWK453T - - 20 4 ت453مجع 

 ت451مجع 

 

4 
 (2مقرر حر )

Free Elective (2) 
     3 - 

 وحدة دراسية 14 اجملموع
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 وظيف:جهات الت 

 

 :أواًل: اجملال التعليمي

 :التعليم العام .1

مرشدة طالبية أو مشرفة اجتماعية يف كل من املدارس االبتدائية واملتوسطة والثانوية ورياض  -

 .األطفال

  :التعليم اجلامعي .2

الالمنهجي وإدارة التوجيه االجتماعي واإلرشاد الطالبي أخصائية اجتماعية يف كل من إدارة النشاط  -

 .بالكليات

 أخصائية اجتماعية يف السكن الداخلي لطالبات اجلامعة. -

 :ثانيًا: جمال رعاية املسنني

 أخصائية اجتماعية يف مؤسسات رعاية املسنني بكل أنواعها. -

 :ثالثًا: جمال ذوي االحتياجات اخلاصة

 :مؤسسات ذوي االحتياجات اخلاصة مثل أخصائية اجتماعية يف مجيع 

 .التأهيل املهين لإلناث -

 .مؤسسات متعددي اإلعاقة -

 .مؤسسات رعاية املعاقني ذهنيًا وعقليًا -

 : ع(تنمية اجملتم)رابعًا: جماالت التنمية الريفية واحلضرية 

 :أخصائية اجتماعية يف كل من املؤسسات التالية

 .أنواعهااجلمعيات اخلريية النسائية بكل  -

 .مراكز اخلدمة االجتماعية احلضرية -

  .مراكز التنمية االجتماعية -

 .مشروعات اإلسكان اخلريي والتنموي -

 .)مراكز األحياء )مراكز التنمية االجتماعية احلضرية -

 .مكاتب الضمان االجتماعي -

 يف رعاية األيتام ودار احلضانة :  خامسًا: جماالت األسرة والطفولة

 :يف كل من املؤسسات التالية أخصائية اجتماعية

 .ؤسسات رعاية الطفولة جبميع أنواعها مثل: رعاية األيتام واللقطاءم -

 مؤسسات رعاية األسرة واإلرشاد األسري. -
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  :سادسًا: جماالت اجلرمية واالحنراف

 :أخصائية اجتماعية يف اجملاالت التالية

 .سجون النساء -

 .مؤسسات األحداث املنحرفني -

 .الوطنية لرعاية السجناءاللجنة  -

مجيع أنواع املؤسسات اليت تقدم خدمات اجتماعية للسجناء واألحداث املنحرفني من الفتيات  -

 .القاصرات

 

   :سابعًا: اجملال الطيب والنفسي

 :أخصائية اجتماعية يف كل من 

 )املستشفيات واملراكز الصحية )مراكز الرعاية الصحية األولية -

 .النفسية وعيادات الصحة النفسيةمستشفيات الصحة  -

 )مستشفيات عالج اإلدمان )الكحوليات/ املخدرات -

 .مراكز التربع باألعضاء
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 الكلية للخدمات الطالبية واجملتمعية  وكالة  

 

هي وحدة تابعة لوكالة اجلامعة ة بكلية اخلدمة االجتماعيوكالة الكلية للخدمات الطالبية واجملتمعية  

والقائمة على للدعم االكادميي واخلدمات الطالبية , وهي املسؤولة عن طالبات كلية اخلدمة االجتماعية 

رعايتهم وإقامة األنشطة والربامج املتعددة الالصفية لإلسهام يف إعدادهم تربويًا واجتماعيًا وثقافيًا ورياضيًا, 

 . سالمية يف نفوسهموترسيخ املبادئ والقيم اإل

إلجياد أسباب الراحة اليت وتسعى وكالة الكلية اىل توفري كافة اخلدمات اليت حتتاجها الطالبة اجلامعية 

 واليت تساهم يف تسهيل مسريتها التعليمية.  على النجاح والتفوق الدراسي اتساعده

 

 

 ...مع مجيل األمنيات لكم 

 واجملتمعيةوكيلة الكلية للخدمات الطالبية 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 الهيكل التنظيمي لوكالة الكلية للخدمات الطالبية والمجتمعية

وكالة الكلية 
للخدمات الطالبية 

 والمجتمعية 

وحدة البحث 
 واالبتكار

وحدة التشغيل 
 الطالبي 

وحدة االرشاد 
النفسي 

 واالجتماعي 
 وحدة الخريجات 

وحدة األنشطة 
 الطالبية 

وحدة الخدمة 
 المجتمعية 

وحدة التوعية 
 الفكرية 

وحدة الدعم 
  الطالبي 

وحدة حقوق 
 الطالبات 
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 الطالبات حقوقمحاية  وحدة : 

 .وفقًا للوائح وأنظمة اجلامعة نالبات بواجباتهن وحقوقهن ومحايتهتهدف هذه الوحدة إىل توعية الط

  أهداف وحدة محاية حقوق الطالبات : 

  واإلدارية حبقوق توعية طالبات جامعة األمرية نورة بنت عبدالرمحن ومجيع أعضاء اهليةة التعليمية

 والتزامات الطالبات اجلامعية.

  للطالبات وتبصريهن حبقوقهن اجلامعية.الالزمة تقديم االستشارات القانونية 

  يف  الكليةإرشاد الطالبات اىل كيفية احلصول على حقوقهن من خالل اللجوء اىل اجلهات الرمسية داخل ,

 إطار القواعد واألنظمة املعمول بها يف اجلامعة.

  .دعم حقوق الطالبات على أسس تتوافق مع األنظمة واللوائح املعتمدة ومبا ال يتعارض معها 

 .تنمية ثقافة العدل واالنصاف بني الطالبات ومنسوبي اجلامعة 

  محاية حقوق الطالبات يف الكليةوحدة مهام جلنة  : 

  اجلامعية.للطالبات وتبصريهن حبقوقهن الالزمة تقديم االستشارات القانونية 

  تلقي الشكاوي املقدمة من الطالبات بشأن املشكالت االكادميية وغري االكادميية اليت تتعرض هلا الطالبة

 يف اجلامعة .

  على جلنة محاية الشكاوي املقدمة من الطالبات بشأن املشكالت األكادميية وغري األكادميية تعرض

 اء الالزم .حقوق الطالبات يف الكلية للنظر فيها واختاذ االجر

  يف حالة فشل التسوية الودية تقوم جلنة محاية حقوق الطالبات بالكلية بتحويل الشكوى اىل اللجنة

 الدائمة حلماية حقوق الطالبات يف عمادة شؤون الطالبات .

 

  : آلية تقديم الشكوى لوحدة محاية حقوق الطالبات يف الكلية 

 جنة , على أن يتم تعبةة النموذج بالدقة والوضوح تقديم الشكوى على النموذج املخصص يف مقر الل

 الالزمني وأخذ توقيع الطالبة على ذلك. 

  أن حتدد الطالبة موضوع شكواها بدقة وترفق املستندات واألدلة اليت تثبت حقها , وتزود الطالبة بإيصال

 يفيد استالم شكواها. 

 ( يومًا من تاريخ حدوث الواقعة 30ا بعد مرور )ال جيوز للطالبة يف كل األحوال أن تتقدم بشكواها أو تظلمه

حمل الشكوى , كما ال جيوز للطالبة أن تتقدم بشكواها عن ذات الواقعة أكثر من مرة واحدة أو ألكثر من جهة يف 

 اجلامعة. 

 يف حال وجود أي استفسار عن وحدة محاية حقوق الطالبات يف الكلية نأمل التواصل على الربيد االلكرتوني :

vdsa@pnu.edu.sa-Csw 

 

 

mailto:Csw-vdsa@pnu.edu.sa
mailto:Csw-vdsa@pnu.edu.sa
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  التشغيل الطالبي برنامج وحدة 

احد برامج الرعاية الرتبوية واالجتماعية اليت تقدمها اجلامعة لتعزيز دورها يف تطوير وتدريب الطالبات 

وحدة الشراكة الطالبية  ويتضمن تشغيل الطالبات داخل مرافق اجلامعة بنظام الساعات , حيث تقوم

 باستقبال طلبات الراغبات يف العمل بهذا النظام بداية كل فصل دراسي.

  التشغيل الطالبي برنامج أهداف: 

 املختلفة.العمال االدارية يف مرافق الكلية عن طريق ممارسة بعض ا وتطوير مهارات الطالبات تنمية  .1

اخلربة مبكافأة شهرية تتناسب مع ساعات التشغيل استثمار أوقات الفراغ لدى الطالبات واكسابهن  .2

 الطالبي.

 تعويد الطالبات على حتمل مسؤولية العمل وااللتزام بأخالقياته . .3

 تويف مصدر دخل للطالبات ذوات االحتياجات املادية والالتي توقفت مكافأتهن الشهرية. .4

 والفنية. استفادة قطاعات اجلامعة من تكليف الطالبات ببعض االعمال االدارية .5

 :ضوابط املشاركة يف برنامج التشغيل الطالبي 

 * ان تكون الطالبة مقيدة ومنتظمة دراسيًا.

 صدر حبق الطالبة أي عقوبة تأديبية. ن*ان ال يكو

 للطالبة اجلمع بني فرصيت التشغيل يف الفصل الدراسي . ق*ال حي

ال تأثرها متنع من التشغيل حلني رفع التشغيل على مستوى التحصيل العلمي للطالبة ويف ح ر*أن ال يؤث

 معدهلا الدراسي.

 . 5من  4*أن ال يقل  معدل الطالبة الرتاكمي يف الفصل الدراسي عن 

 تشغيل الطالبة يف األماكن ذات السرية. م*ال يت

 . تشغيل طالبة مامل ترد موافقة من معالي مديرة اجلامعة بذلك م*ال يت

 تشغيل الطالبة اليت سبق هلا العمل يف اجلامعة ثالث فصول دراسية خالل فرتة دراستها يف اجلامعة. ق*ال حي

ساعة  50ساعة تشغيل يف الشهر وال يزيد عن  25عدد ساعات التشغيل الطالبي عن  احلد االدنى  ل* ال تق

 ساعات يف اليوم. 5تشغيل يف الشهر اهلجري مبا اليزيد عن 

عن  دريال يف الشهر على ان يتم احتساب اجرة الساعة مبا ال يزي 1000التشغيل الطالبي عن مكافأة  د*ال تزي

عشرين ريااًل مع مراعاة وجود حساب بنكي خاص للطالبة الستالم املكافأة ويف حال عدم توفر حساب بنكي  20

 نعتذر عن صرف املكافأة للطالبة.
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  التشغيل الطالبيبرنامج مهام وحدة : 

  التشغيل بوابة التسجيل للراغبات يف االلتحاق بربنامج عن فتح  دراسي فصل كل بدايةاالعالن

  الطالبي عرب موقع الكلية وشاشات الكلية وفق الضوابط املعلن عنها يف موقع اجلامعة.

 من قبل مديرة اجلامعة يتم الطالبات  اعتماد وقبول. 

  حسب احلاجة على األقسام داخل الكلية وتوزيعهن املقبوالت التواصل مع الطالباتيتم. 

  التشغيل  برنامجعرب بوابة وتسجيل ذلك حضور وانصراف الطالبات بشكل يومي يتم متابعة

 الطالبي.

  وحدة الشراكة الطالبية يف نهاية كل شهر حتى يتم صرف  إلدارةاحتساب ساعات الطالبات ورفعها

 مكافآتهن.

  بعد اضافة عدد ساعاتهن وذلك يف نهاية كل فصل الطالبي للطالبات شهادات التشغيل تسليم

 دراسي.

 يف حال وجود أي استفسار عن التشغيل الطالبي نأمل التواصل على الربيد االلكرتوني :

vdsa@pnu.edu.sa-Csw 

 

 

  : وحدة البحث واالبتكار 

 

حدة البحث بو كلية اخلدمة االجتماعيةطالبات  اىل ربط يف الكلية  واالبتكارالبحث تسعى وحدة 

فهم كل ما يتعلق بالبحث و االبتكار من خالل لواالبتكار بوكالة اجلامعة للخدمات الطالبية 

التدريب و التوجيه و تقديم الدعم سعيًا لتحويل جمتمع الطالبات جملتمع باحث و مبتكر و من ثم 

 األفكار إىل حبوث و منتجات يستفاد منها.حتويل 

 :الرؤية 

 اجياد بيةة متميزة حمفزة للبحث واالبتكار. 

 

 :الرسالة 

تأسيس بيةة حبثية وابتكارية لطالبات جامعة األمرية نورة بنت عبدالرمحن الستثمار طاقاتهن  

 ودعمهن لتأهيلهن حملاكاة التطور العاملي يف جمال البحث واالبتكار.

 

 

mailto:Csw-vdsa@pnu.edu.sa
mailto:Csw-vdsa@pnu.edu.sa
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 ابقة وحدة البحث و االبتكار :مس  

 شروط املسابقة :

 أن ال تكون املشاركة قد سبق تقدميها جلهة أخرى. -

 أن حتمل املشاركة فكرة إبداعية أو تطوير لفكرة سابقة. -

 جيوز اشرتاك أكثر من طالبة يف العمل الواحد وحبد أقصى أربعة طالبات. -

اك مبشاريع خترجهم )حبث هـ االشرت1439-1438للطالبات خرجيات العام اجلامعي  جيوز -

 (..ابتكار

 للطالبة املشاركة بأكثر من عمل متى حتققت األصالة فيه. جيوز -

خالل منسقة  من  املسابقةأرفاقه يف نظام تسجيل  ( للمسابقة وجيب منوذج التسجيل )  تعبةة -

 الكلية .

  وحدة الدعم الطالبي 

 اخلدمات األكادميية :أوال: 

 : التسجيل واحلذف واإلضافة
والذي ميكن للطالبة ,  (Banner)آلية عن طريق نظام بانـر  يتم تسجيل املقررات الدراسية يف اجلامعة بطريقة

من خالله تسجيل املواد اليت ستلتحق بها مع إمكانية احلذف واإلضافة واختيار اجلدول املناسب هلا واحلصول 

على النتائج النهائية والسجل األكادميي وحتديث البيانات واحتساب املعدل الفصلي والرتاكمي ومتابعة 

 . كادمييوضعها األ

 : ضوابط تسجيل املقررات 

 السابق الفصل يف ونتيجتها املناسب املستوى حسب,  الطالبات جلميع آلي بشكل التسجيل يتم .1

يتاح للطالبة التعديل باحلذف واإلضافة عن طريق اخلدمة الذاتية مبا يتناسب مع خطتها يف أوقات  .2

 حمددة يف التقويم اجلامعي مع مراعاة ما يأتي : 

 معتمدة ساعة( 15) وهو األدنى احلد عن املسجلة الساعات تقل ال أن.  

 للمقررات واملتزامنة السابقة املتطلبات استيفاء. 

 ساعة( 22) وهو الدراسي للعبء األعلى احلد جتاوز عدم. 

 أقصى كحد أعلى مستويني من مقررات إضافة. 

 أخرى مقررات أي إضافة هلا وحيق, أوال احملولة املقررات تسجيل املتعثرة الطالبة على . 

  .املطالبة بالتجاوز عن املتطلب أو التعارض يف الساعات احملددة يف اجلدول حيق للطالبة ال .3

 .مقررات  االعتذار عنيتاح للطالبة يف املستوى األول احلذف أو اإلضافة أو  ال .4

 إال بعذر طيب . ميكن للطالبة تغيري الشعبة املسجلة هلا ال .5

http://www.pnu.edu.sa/arr/ViceRectorates/VRCSED/Documents/5.doc
https://op.pnu.edu.sa/SearchandInv/membership.aspx
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 احلرة املقررات 

 :اآلتي مراعاة جيب حر مقرر إضافة عند

 الدراسية . الطالبة خطة ضمن من املقرر يكون ال أن .1

 يف املوجود احلر املقرر ساعات عدد تساوي( الدراسية الوحدات) املعتمدة املقرر ساعات عدد تكون أن .2

 اخلطة .

 مبا ال يتعارض مع ضوابط التسجيل تتحمل الطالبة مسؤولية  التأكد من تسجيل املقررات 

 واالعتذار  التأجيل 

 : التأجيل 

 اخلدمة عرب الطالبة تقدمهمنها ,  بطلب تأجيله املراد الدراسي للفصل دراسية مقررات الطالبة تسجيل عدم

 .ضوابط التأجيل:  الذاتية

 خالل( اقصى كحد)متتالية غري فصول الثفصلني دراسيني متتالني أو ث تأجيل للطالبة حيق 

 .دراستها 

  يعلن ما تتجاوز اسبوعني من بداية الفصل األول , وفقتتقدم الطالبة بطلب التأجيل خالل مدة ال 

 اجلامعي . بالتقويم

 للتخرج النظامية املدة ضمن التأجيل فصول احتساب يتم ال . 

 الدراسي  الفصل عن التأجيل حال يف املكافأة تتوقف. 

 

 االنسحاب(: فصل دراسة عن االعتذار ( 

 يف الرسوب لتفادي وسيلة وهو مقبول بعذر فيه سجلت الذي الدراسي للفصل الدراسة الطالبة مواصلة عدم

 استمرارها دون حتول لظروف الطالبة تعرضت يف حال املقررات مجيع

 

 دراسة فصل : عن االعتذار ضوابط  

 خالل( اقصى كحد)متتالية غري فصول فصلني دراسيني متتالني أو ثالث االعتذار للطالبة حيق 

 دراستها .

  فيه قبلن الذي الدراسي الفصل يف االعتذار للطالبات املستجدات حيق ال. 

 . االعتذار عن الفصل الصيفي حيتسب من مرات االعتذار احملددة للطالبة 

 سجلها يف ويرصد للتخرج النظامية املدة ضمن االعتذار فصول حتتسب (w )(ع) أو األكادميي تقدير 

  وفق الدراسة  من العاشر االسبوع نهاية وحتى لثالثا االسبوع من موعد االعتذار عن الفصل يبدأ

 الفرتة احملددة يف التقويم اجلامعي . 

 دراسي فصل الطالبة عن اعتذار حال يف املكافأة تتوقف. 
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 مقرردراسة  عن االعتذار: 

 املسجلة الساعات عدد تقل اال ان على,  فيه راسبة تعد ان دون مقرر عن بعذر االنسحاب للطالبة جيوز

 .به املسموح االدنى احلد عن هلا

 

 مقرردراسة  عن االعتذار ضوابط: 

 . بذلك اخلاص النموذج بتعبةة اجلامعي التقديم يف احملددة الفرتة خالل الطلب تقديم يكون-1

 . مقررين عن الدراسي الفصل يف الطالبة عنها تعتذر اليت املقررات عدد تزيد اال -2

 . اجلامعة يف الدراسية مسريتها خالل مقررات(5) من اكثر عن االعتذار للطالبة الحيق-3

 .املقرر يف احلرمان لنسبة وصلت الطالبة تكون اال جيب – 4

 الساعات لعدد االدنى احلد عن للطالبة الدراسي العبء اخنفاض يف مقرر عن االعتذار يتسبب اال -5

 . دراسية وحدة(15) الدراسي الفصل يف

 ( يف مقررات االعتذار w) او(ع) تقدير للطالبة يرصد6

 عمادة اىل الطلب تسليمها قبل املطلوبة البيانات استكمال من التأكد مسؤولية الطالبة على تقع -7

 .تنفذ لن معلومات تنقصها اليت الطلبات ان مالحظة مع والتسجيل القبول

 سجلها ومتابعة الدراسة يف االنتظام الطالبة على وجيب تنفيذه يعين ال الطلب استالم -8

 .االعتذار تنفيذ من للتأكد االلكرتونية البوابة طريق عن االكادميي

 مراجعة الطالبة على يتوجب ساعة 48 مدة اقصاها مدة خالل االعتذار تنفيذ يتم مل حال يف -9

 . لذلك احملددة املدة يف الطالبة حضور عدم عند مسؤوليتها العمادة وختلي والتسجيل القبول عمادة

 شروط حتققت اذا الشرف مرتبة على الطالبة حصول يف يؤثر ال( فصل او)مقرر عن االعتذار ان -10

 . باجلامعة واالختبارات الدراسية لالئحة التنفيذية القواعد حسب هلا منحها

 . االول املستوى يف مقرر عن باالعتذار للطالبة يسمح ال -11
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  الفصل لصيفي 

 من للتخفيف أو بالتخرج واإلسراع الدراسة مدة الختصار اجلامعة لطالبات جيدة فرصة الصيفي الفصل يعد 

 الدراسية اخلطط مع يتناسب مبا حيتاجونها اليت الدراسية املواد بعض أخذ بعد الفصل خالل الدراسي العبء

 :إىل وينقسم ,بهن اخلاصة

 : القصري الصيفي الفصل _1

 واالختبارات التسجيل فرتتا ضمنها تدخل وال أسابيع مخسة على تزيد ال الزمنية مدته دراسي فصل هو

 املعتمدة ساعاته عدد الذي فاملقرر , أضعاف أربعة مقرر لكل املعتمدة الساعات خالهلا وتضاعف النهائية,

 .أسبوعيا ساعات مثان إىل يتضاعف أسبوعيا ساعتني

 : الطويل الصيفي الفصل  _2

 واالختبارات التسجيل فرتتا ضمنها تدخل وال أسابيع مثانية على تزيد ال الزمنية مدته دراسي فصل هو

 أسبوعيا ساعتني املعتمدة ساعاته عدد الذي فاملقرر مقرر, لكل املعتمدة الساعات خالهلا وتضاعف النهائية,

 . أسبوعيا ساعات أربع إىل يتضاعف

 :ضوابط التسجيل يف الفصل الصيفي القصري 

 الطالبة إال مقرر واحد يف الفصل الصيفي القصري..ال تسجل 1

 مقررات(. 5.االعتذار عن مقرر ُيحسب من عدد مقررات االعتذار احملددة للطالبات )2

.ال تطرح يف الفصل الصيفي القصري التدريب امليداني واملقررات ذات الطبيعة العملية والبحثية وكذلك 3

 مشاريع التخرج.

 

  واالعتذار يف الفصل الصيفي الطويل:ضوابط التسجيل 

 ( ساعات معتمدة.9. احلد األعلى للعبء الدراسي يف الفصل الصيفي هو )1

( يف الفصل 2-102( و انج )1-101( و انج )102( و انج )101. ال تطرح مقررات اللغة اإلجنليزية انج )2

 الصيفي.

 مقررات(. 5تذار احملددة للطالبات ). االعتذار عن مقرر أو مقررين ُيحسب من عدد مقررات االع3

 الطالبة عن مجيع املقررات املسجلة ُيحسب اعتذار عن فصل دراسي. اعتذار. يف حال 4

. على الطالبة االلتزام حبضور املقرر حتى تتأكد من خالل حسابها أن حركة اعتذارها قد مت اعتمادها 5

 .وظهر تقدير )ع( أمام املقرر
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 : تنبيهات مهمة 

 

 هلا.  تتحمل الطالبة مسةولية معرفة ومتابعة نظام الدراسة, واللوائح املنظمة .1

خطأ أو تعارض يف جدوهلا  تتحمل الطالبة مسةولية تسجيلها يف املقررات و التأكد من عدم وجود أي .2

   و عليها مراجعة عمادة القبول و التسجيل يف حال وجود أي خطأ. , الدراسي

مسةولية معرفة و متابعة عدد ساعات غيابها و اإلنذارات اليت وصلت إليها يف كل مقرر من تتحمل الطالبة  .3

خالل مدرسة املادة ومبا يتفق مع نظام اإلنذارات واحلرمان يف اجلامعة و املوضحة يف اجلدول أدناه, علمًا بأنه 

   قاقها لذلكسيتم تبليغ الطالبة احملرومة من دخول االختبار النهائي يف حينها عند استح

 

 جدول عدد الساعات ونسبة الغياب يف الفصل الصيفي

 %25احلرمان  %20 الثاني  اإلنذار %10األول  اإلنذار للمقرر ساعات االتصال عدد

 9 6 3 ساعات أسبوعيا 4

 13 8 4 ساعات أسبوعيا 6

 17 11 6 ساعات أسبوعيا 8

 25 17 8 ساعات أسبوعيا 12

 29 20 10 ساعات أسبوعيا 14

 

" ال ينظر ألي عذر تتقدم به الطالبة عند غيابها حلسمه من عدد مرات الغياب أو رفع حالة احلرمان إال إذا 

 كان عذرا قهريا و بعد اقتناع جملس الكلية اليت يتبعها املقرر بالعذر املقدم."

اإللكرتوني, أو لوحات اإلعالن, أو موقع تتحمل الطالبة مسةولية متابعة اإلعالنات سواء عن طريق الربيد  .4

 اجلامعة على شبكة اإلنرتنت.

 الشعبة عرضه لإلغالق يف حالة عدم اكتمال نصابها. .5
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 : املرشدة األكادميية 

 يكون لكل جمموعة من الطالبات مرشدة أكادميية ملساعدتهن يف املسائل املتعلقة بسري الدراسة مثل :

 .توضيح األنظمة األكادميية  .1

 تعريف الطالبة بتسلسل املقررات اإلجبارية واالختيارية واقرتاح املقررات االختيارية هلا . .2

 متابعة سري الطالبة وتقدمها الدراسي. .3

 .املساعدة يف التسجيل )احلذف واإلضافة( .4

 . انذارات أكادمييةعثر دراسي أو حصوهلا على تمساعدة الطالبة يف اجتياز ما قد حيدث هلا من  .5

 :  االكادميي النظام من االكادميية املرشدة ملعرفة

 . االمنة املنطقة من الذاتية للخدمة الدخول-1

 (.الطالب) اختيار-2

 (الطالب سجالت) اختيار-3

 (.الطالب معلومات عرض) اختيار-4

 . الدراسي الفصل-5

 . االكادميي املرئشد-6

 االقسام. يف االرشاد منسقة اىل الذهاب جيب املرشدة اسم ظهور عدم حال يف-7

 

جيب على الطالبة االطالع على اخلطة الدراسية قبل بداية التسجيل ملعرفة ما ميكنها دراسته من مقررات 

 واستشارة مرشدتها األكادميية قبل إضافة أو حذف املقررات لكل فصل دراسي .

 : الشهادة تقييم

 احلالي برناجمها حسب بالطالبه اخلاصة االكادميية اخلطة تعرض ( الطالب سجالت) من فرعية خدمة هي

 . الدراسية خطتها يف املتبقية واملقررات اجتيازها مت اليت واملقررات

 : االتية اخلطوات اتباع يتم الشهادة تقييم لعرض

www.pnu.edu.sa اجلامعة موقع على الدخول   

 . االكادميي النظام على الدخول تسجيل -2

 (.الطالب) على الضغط -3

 ( الطالب سجالت) اختيار -4

 . االخري الدراسي الفصل حتديد- 5

 (.االكادميية اخلطة) الربنامج معلومات تظهر( الشهادة تقييم) اختيار -6

 : االتية التفاصيل فتظهر(الربنامج) على نضغط -7

 *التقييم وتاريخ الربنامج ومعلومات الطالبة معلومات                                        
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 الربنامج وصف  

 . الطالبة فيه املقيدة للربنامج وصف يتضمن:  الربنامج تقييم 

 املطلوبة الساعات عدد الثامن املستوى حتى االول املستوى من بدًءا بالظهور الطالبة خطة تفاصيل تبدأ* 

 :  واجملتازة املطلوبة املقررات وعدد(استخدامه مت) اجملتازة الساعات وعدد(مطلوب)

 Yesاملقرر اجتياز مت انه تعين  

 NOاجتيازه يتم مل انه تعين  

 انهاء من للتحقق االكادميي حسابها من( دراسي فصل كل مرة) للشهادة تقييم عمل طالبة كل على جيب

 . التخرج متطلبات

 

  املساندة الطالبية ثانيا: اخلدمات  

 

  :البطاقة اجلامعية 

هي هوية الطالبة اجلامعية , ووسيلة التعريف بالطالبة املسجلة يف جامعة األمرية نورة بنت 

عبدالرمحن , ويعد احلصول على البطاقة اجلامعية أمرًا إلزاميًا جلميع الطالبات املقيدات يف 

 اجلامعة , وكذلك الدراسات بنظام الزيارة. 

 

  : اجراءات استخراج البطاقة اجلامعية 

  اإلصدار األول للطالبة املستجدة يف اجلامعة : أواًل : 

تعلن عمادة القبول والتسجيل يف موقع اجلامعة الرمسي عن جدول زمين ملواعيد استخراج البطاقة  

 اجلامعية للطالبات املستجدات يف اجلامعة. 

ال يتم إصدار البطاقة اجلامعية اال بوجود أصل اهلوية الوطنية )للسعوديات( وأصل اإلقامة )لغري  -

 السعوديات( وذلك بغرض التأكد من هوية الطالبة. 

 جيب على الطالبة إحضار ما يثبت فصيلة الدم.-

الطالبة املستجدة اليت ستلتحق بالسكن اجلامعي عليها مراجعة إدارة القبول وتعبةة منوذج إشعار  -

 قبول , ويتم إصدار بطاقة جامعية هلا بعد استكمال اجراءات السكن. 

يتم استخراج بطاقة جامعية للطالبة احملولة , والطالبة اليت تقبل للدراسة بنظام الزيارة ,  -

 افة إجراءات استخراج البطاقة اجلامعية املتبعة يف اجلامعة. وينطبق عيلها ك

جيب احملافظة على البطاقة اجلامعية من التلف أو الضياع والتبليغ يف حال فقدها منعًا لسوء  -

 االستخدام. 
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  :ثانيًا : إصدار )بدل مفقود( للبطاقة اجلامعية 

نح الطالبة بطاقة أخرى بديلة وفقًا لإلجراءات الطالبة املستمرة: يف حالة فقد البطاقة اجلامعية مت   

 اآلتية : 

تبلغ الطالبة عن فقدان بطاقتها يف مكتب شؤون الطالبات يف كليتها بتعبةة منوذج طلب بطاقة  -1

 ( ويعد هذا النموذج بديل لبطاقة الطالبة , صاحل ملدة أسبوعني. 1جامعية )

( الدور األرضي , مكتب رقم A4دمات الطالبات )تتوجه بالنموذج ملكتب املفقودات يف مبنى خ -2

 ( لإلبالغ عن فقد البطاقة. 0,412)

 تعلن كلية الطالبة داخل الكلية عن فقدان البطاقة اجلامعية ملدة أسبوعني كحد أدنى.  -3

 تتابع الطالبة مكتب املفقودات للتأكد من العثور على البطاقة. -4

أسبوعني على الطالبة التوجه ملكتب املفقودات ليتم ختم عند عدم العثور على البطاقة خالل  -5

 منوذج الطلب من قبل املوظفة املسؤولة.

( مع A4تتوجة الطالبة الستخراج بدل مفقود من مركز اهلوية اجلامعية , الدور األرضي )-6

 إحضار أصل اهلوية الوطنية للسعودية وأصل اإلقامة لغري السعودية ودفع الرسوم. 

رت الطالبة يف استخراج بدل مفقود للبطاقة اجلامعية بعد أسبوعني من االعالن عن إذا تأخ -7

 فقدها تدفع رسوم تأخري لكل أسبوع.

ملتابعة التزام الطالبة باملدة احملددة الستخراج )بدل مفقود( تزود الكليات عمادة القبول  -8

قدمن بطلب إصدار بطاقة والتسجيل نهاية كل أسبوع بقائمة تتضمن أمساء الطالبات الالتي ت

 جامعية )بدل مفقود ( 

 :ملتابعة الطلب على الربيد االلكرتوني 

photography@pnu.edu.sa-dar 

 

 تدفع الطالبة رسوم إصدار )بدل مفقود( للبطاقة اجلامعية كاآلتي : -9

 100 )ريال )للمرة األوىل 

 150 للمرة الثانية( ريال( 

 200 )ريال )للمرة الثالثة 

عند فقد البطاقة للمرة الرابعة حتال الطالبة للتحقيق  , وتطبق عليها القواعد اليت تقرها  -10

 إدارة اجلامعة وعمادة القبول والتسجيل.

يف حال العثور على البطاقة األصلية بعد استخراج بدل مفقود جيب عليها إعادة البطاقة  -11

 % من الرسوم.50كز اهلوية اجلامعية ومن حقها استعادة ملر

 

mailto:dar-photography@pnu.edu.sa
mailto:dar-photography@pnu.edu.sa
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  الطالبة اخلرجية أو)اليت سحبت ملفها(: يف حالة فقد اخلرجية لبطاقتها اجلامعية تسلم وثيقتها حسب

 اإلجراءات اآلتية : 

 ( ريال يف مكتب احملاسبة يف عمادة القبول والتسجيل.100تسدد غرامة بدل مفقود ) .1

( وحيق هلا اسرتداد الرسوم 2ي بتسليم البطاقة يف حال العثور عليها منوذج )توقع على تعهد خط .2

 كاملة بشرط إبراز إيصال السداد. 

 إبراز إيصال السداد للمسؤوالت يف إدارة امللفات.  .3

  A4عثورك على بطاقة جامعية مفقودة جيب تسليمها ملكتب املفقودات يف حمطة  دعن .4

  :ثالثًا : إصدار )بدل تالف( للبطاقة اجلامعية 

 ( طلب بطاقة جامعية. 1تتوجه الطالبة اىل مكتب شؤون الطالبات يف الكلية وتعبةة منوذج ) -1

تتوجه الطالبة بنموذج الطلب ملركز اهلوية اجلامعية بشرط إحضار البطاقة التالفة وأصل  -2

 طالبة غري السعودية. اهلوية الوطنية للطالبة السعودية وأصل االقامة لل

 ( ريال.50يتم استخراج بدل تالف للبطاقة بعد دفع الرسوم ومقدارها ) -3

  :رابعًا : إصدار البطاقة يف حال تعديل بيانات الطالبة 

تتقدم الطالبة اىل املكتب السؤول عن تعديل البيانات يف عمادة القبول والتسجيل بطلب  -1

 تعديل بياناتها. 

بيانات تغيري البطاقة اجلامعية فعلى الطالبة التوجه لوكيلة عمادة إذا ترتب على تعديل ال -2

القبول والتسجيل للشؤون الفنية بطلب إصدار بطاقة جامعية بشرط : إحضار البطاقة اجلامعية 

 األوىل , وأصل اهلوية الوطنية للطالبة السعودية وأصل اإلقامة للطالبة غري السعودية. 

يف مرافق اجلامعة املختلفة يعرض الطالبة حلجب تقديم  إن عدم محل البطاقة اجلامعية -3

 بعض اخلدمات هلا. 

 املكـافآت 

 للطالبة ريال 850 مبلغ صرفاملكافأة : هي مبلغ من املال يصرف شهريا للطالبة املنتظمة يف اجلامعة , وي

 . االجتماعية اخلدمة كلية يف املنتظمة

 :املكافأة صرف شروط

 من رمسية منحة طالبة أو سعودي مواطن أم أو سعودية أم من أو اجلنسية سعودية الطالبة تكون أن .1

 .فقط( اجلزئي االبتعاث-اخلارجي االبتعاث) اململكة خارج

 ( .2) عن الرتاكمي معدهلا يقل ال أن .2

 من والتحويل االعتذار حيتسب حيث الدراسي الربنامج مدة تتجاوز ومل منتظمة الطالبة تكون أن .3

 . االنقطاع وال التأجيل حيتسب وال الربنامج مدة ضمن
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 : املكافأة صرف إيقاف حاالت

 الربنامج املقيدة فيه . دةامل جتاوز .1

 . الدراسي الفصل دراسة عن االعتذار أو دراسي فصل تأجيل .2

 االنقطاع عن الدراسة. .3

 (.2) عن الرتاكمي املعدل اخنفاض .4

 . التأدييب الفصل .5

 : التفوق مكافأة

 . املنتظمات للطالبات دراسي فصل كل واحدة مرة التفوق مكافأة تصرف .1

 . ريال( 500) املكافأة مقدار .2

 : شروط صرف مكافأة التفوق 

 . فيه املقيدة الربنامج مدة تتجاوز مل إذا .1

 (.4,50) عن يقل ال فصلي معدل على حصلت إذا .2

 . معتمدة ساعة( 12) عن الفصل ذلك يف املعدل ساعات تقل مل إذا .3

 : الصيفي الفصل مكافأة

 صرف شروط عليهن تنطبق ممن املسجالت والغري املسجالت للطالبات الصيفي الفصل يف املكافأة تصرف    

 . املكافأة

 : اإلعاقة بدل

 املكافأة صرف شروط عليهن تنطبق الالتي اخلاصة االحتياجات ذوي من للطالبات شهريًا إعاقة بدل يصرف

 وتعبةة الرتبية كلية يف اخلاصة االحتياجات ذوي ومساندة دعم ملركز الطالبة مراجعة بعد وذلك الشهرية

 عند منسقة الكلية يف وحدة الدعم الطالبي. بذلك اخلاص النموذج

 

 احلركة والنقل  

اليت توفرها الكلية ملساعدة  واملواصالت  اهلدف منه مساعدة الطالبات على االستفادة من خدمة النقل

 اليت تواجههن.التغلب على الصعوبات الطالبات يف 

 لطالبة :املكتب لاخلدمات اليت يقدمها 

 الرد على استفسارات الطالبات فيما يتعلق خبدمة النقل )فيما خيص األماكن والوقت (. .1

 استقبال الطالبات الراغبات يف االلتحاق خبدمة احلافالت واعداد مناذج للتسجيل . .2

 استفادة الطالبات من احلافالت .استالم إقرار أولياء األمور مبوافقتهم على  .3

تدوين أمساء الطالبات وارقامهن اجلامعية وسجالتهم املدنية و رقم ولي االمر باإلضافة اىل جوال الطالبة  .4

 وفق النماذج املعدة لذلك .

 وقيع الطالبات على تعهد االلتزام بالتعليمات املنظمة حلركة سري احلافالت.  .5
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 الحياء السكنية بالتعاون مع مراقب احلركة والنقل. توزيع الطالبات على ا .6

 اصدار بطاقات احلافالت ومن ثم تسليمها للطالبة بعد تعبةة بيانتها وختمها وتغليفها . .7

 استقبال شكاوى الطالبات عن السائقني واحلافالت من ثم التواصل مع املشرف . .8

 لبحث حاالتهن. النفسي واالجتماعياالرشاد حتويل احلاالت املخالفة لألنظمة ملكتب  .9

 كتابة اعذار الطالبات املتأخرات بسبب تأخر حضور احلافلة وغيابها . .10

 توجيه الطالبات اىل معرفة موقع احلافالت و فرتات مواعيد حتركها . .11

 .استالم بيان بعدد احلافالت وارقامها وأمساء السائقني وأرقام جوالتهم ليسهل التواصل معهم  .12

 نشطة املختلفة.حجز احلافالت للزيارات واال .13

 التنسيق مع املراقب أيام االختبارات وترتيب وقت انطالق احلافالت . .14

 

 ثالثا: اخلدمات االضافية: 

يف  متمثلةتقدم خدمات اضافيه  لذاتسعى وحدة الدعم الطالبي اىل تقديم افضل اخلدمات لطالبات الكلية 

 االستمارات التالية : 

 ( طلب بطاقة جامعية .1منوذج )  -1

 منوذج استفسار طيب . -2

 منوذج شهادة تعريف . -3

 منوذج تصريح للدخول ملدة يوم واحد فقط. -4

 منوذج اجازة زواج . -5

 

  وحدة التوعية الفكرية 

ار الضالة , تهدف هذه الوحدة اىل تعزيز الوعي الفكري وحتصني البيةة اجلامعية والطالبات من األفك

 وصيانه الفطرة الطيبة لنفوسهن .

 الفكرية بالكلية :  التوعية اهداف وحدة

هداف العامة لوحدة التوعية الفكرية يف اجلامعة والتى ألاىل حتقيق ايف الكلية  وحدة التوعية الفكرية تسعى

  :  تتضمن

 ترسيخ مفهوم األمن الفكري والقيم الدينية والوطنية واالجتماعية لكافة منسوبات وطالبات اجلامعة. -1

تعزيز ثقافة احلوار وقبول الرأي اآلخر والتسامح والوسطية واالعتدال واالنتماء للوطن وصيانة أمنه ونبذ -2

 التطرف بكافة صورة. 

 الفة للفطرة السوية.حتصني الطالبات ضد التوجهات الفكرية املخ-3

 تعزيز دور الطالبة اجلامعي يف حتقيق الوالء الوطين وحفظ األمن.-4

 تفعيل دور الشراكات احمللية لتعزيز مفهوم األمن الوطين وحماربة االرهاب. -5



38 
 

 

 

 : منسقة وحدة التوعية الفكرية يف الكلية مهام 

 

وترسيخ القيم اإلنسانية السليمة  املفاهيم الصحية ,تشجيع الطالبات على إجراء البحوث الوطنية لتعزيز -1

 , وحتصني اجملتمع السعودي ضد األفكار املنحرفة والسلوكيات املنافية للفطرة السوية. 

استقطاب أعضاء هيةة التدريس ذوي اخلربة والكفاءة يف هذا اجملال لالستفادة من خرباتهم مبا يعود -2

 بالنفع على اجلامعة واجملتمع. 

 نفيذ احملاضرات والندوات والدورات التدريبية واللقاءات احلوارية واملعارض واحلمالت الوطنية والتوعوية. ت-3

بناء وتنمية أواصر التعاون بني الوحدة ومؤسسات اجملتمع احمللي لتحصني فكر الشباب ومحاية فطرتهم -4

 السليمة.  

 . الوحدة وانشطة برامج وتنفيذ تنظيم يف الطالبي والتشغيل التطوعية الفرق طالبات استثمار -5

 

  وحدة اخلدمة اجملتمعية 

 

وحدة اخلدمة اجملتمعية بكلية اخلدمة االجتماعية تابعة ملكتب التاءات الست التابعة لوكالة الربامج لعمادة  

 ووكالة اجلامعة للدعم االكادميي . -وعمادة خدمة اجملتمع والتعليم املستمر -خدمة اجملتمع

ختتص الوحدة بتنفيذ برامج تطوعية خارج نطاق اجلامعة وتشمل املبادرات واقامة الفعاليات واحلمالت 

التوعوية والدورات التدريبة واملعارض والزيارات للمؤسسات االجتماعية فوحدة اخلدمة اجملتمعية تستهدف 

 .% 70املستهدفني خارج نطاق جامعة االمرية نورة وذلك بنسبة 

جمتمعية داخل نطاق اجلامعة وتتمثل يف : اقامة  ةدة بتنفيذ برامج وفعاليات كمسؤوليوختتص الوح 

محالت توعوية وحماضرات ودورات تدريبية واقامة معارض وزيارات جمتمعية وذلك وفقا خلطة اخلدمة 

ارير لكل افة االدلة والتقاجملتمعية لكلية اخلدمة االجتماعية باالسرتشاد باأليام العاملية مع استيفاء ك

 .وختتص الوحدة برفع  املؤشرات التشغيلية خالل االرباع السنوية امليالدية ,فعالية

 اخلدمات اليت يقدمها املكتب : 

الية ( بعد توقيعها تسليم النماذج اخلاصة باخلدمة اجملتمعية  ) خطاب للجهة , تقرير عن الفع -1

 .وختمها

 االنتهاء من تقديم اخلدمة اجملتمعية.متابعة واستالم التقارير من الطالبات بهد  -2
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 الطالبية  وحدة االنشطة 

 

تقديم عن طريق  اجتياحات هذه املرحلةتراعي فيه مناخ جامعي مناسب للطالبات وفري إىل تتسعى الوحدة 

لذات وتنمية املهارات القيادية, تطوير ا من االتيف كافة اجملشخصيتها  تنمية إىل برامج وانشطة ودورات تهدف

إلتاحة الفرصة ألكرب ,  و الفين املهين واجملال لبحث العلميواوالتعليم والثقافة والتغذية ويف جمال الصحة 

 أوقات فراغهن بكل ما هو مثمر . عدد ممكن من الطالبات لتحقيق رغباتهن واكتشاف مواهبهن واستثمار

  

 الطالبية االنشطة وحدة اهداف 

 تشجيع الطالبات على املشاركة يف األنشطة الطالبية, وتنمية مواهبهن .  -1

 تنمية روح القيادة ومهارات التواصل بأشراكهن يف تنفيذ بعض االنشطة .  -2

 واإلبداع لدى الطلبات, وتعزيز روح املنافسة اإلجيابية لديهن. تشجيع وتنمية روح املبادرة   -3

وتشجيعهن على ن يف أعمال نافعة داخل الكلية مار طاقات الطالبات وخرباتهواستث االنضباط  تنمية روح  -4

  األنشطة التطوعية يف اجلامعة . املشاركة والتفاعل مع

 

 على :  الوحدة تشرف و

 

 : السجل املهارى :  اوال 

اكتسبتها الطالبة خالل  حلياتية )الشخصية واملهنية ( اليتهو وثيقه رمسية معتمدة من اجلامعة ترصد املهارات ا

 مرحلة دراستها يف اجلامعة . 

 : اهداف السجل املهاري 

 مينحك فرص وظيفية أكثر بعد خترجك . .1

 ترصد مهاراتك الشخصية واملهنية .  .2

 يربز أهم مهاراتك غري األكادميية املكتسبة خالل دراستك باجلامعة . .3

 إثبات رمسي لقدراتك ومهاراتك . .4

 املهاري السجل منح ضوابط 

 أن تكون الطالبة مقيدة ومنتظمة يف جامعة األمرية نورة بنت عبدالرمحن . .1

أن تكون الشهادة أو الوثيقة احلاصلة عليها الطالبة خالل فرتة الدراسة يف اجلامعة معتمدة وخمتومة من  .2

 اجلهة اليت نظمت النشاط .
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 ها جماالت الشهادات و وثائق املهارات يف السجل املهاري وشروط

 

 ساعة ( 20تطوير الذات وبناء الشخصية )على أال تقل عن  .1

 ساعة(15 احلاسب اآللي )على أال تقل عن  .2

 ساعة( 15دورات التأهيل املهين )على أال تقل عن  .3

 ساعة( 12 عن تقل أال الدورات التدريبية املهنية التخصصية  )على .4

 ساعة( 50 عن تقل أال األعمال التطوعية )على .5

القيادة : أن تكون الطالبة قد تولت مناصب يف اجملاالت اآلتية ) عضوية أو رئاسة اجمللس االستشاري مهارات  .6

 .الطالبي , رئاسة أحد األندية أو اجلمعيات الطالبية , عضوية جملس إدارة صندوق الطالبات(

, دولية ( أو أكثر يف  قد حصلت على جائزة ) حملية , إقليمية الطالبة تكون اجلوائز وبراءات االخرتاع : أن .7

اجملاالت اآلتية : )مسابقات األنشطة الطالبية املختلفة , األحباث واالبتكارات العلمية , املشاريع الريادية , 

 .العمل التطوعي وخدمة اجملتمع (

 .املشاركة يف التشغيل الطالبي .8

 ساعات( 8دورات تدريبية ومهارات أخرى )  .9

 

 هارات والدورات يف السجل املهاري : آلية تسجيل امل

 .الدخول عرب احلساب اخلاص بك إىل البوابة اإللكرتونية .1

 .اختيار السجل املهارى  .2

 .تسجيل الدورات واملهارات املكتسبة  .3

 .مطابقة الشهادات من منسقة النشاط يف الكلية .4

 .ختمها من اجلهة املختصة بعمادة شؤون الطالبات   .5

 فيذ السجل املهارى اجلهة املسؤولة عن تن

يف حال وجود أي استفسار عن السجل املهارى نأمل التواصل عرب الربيد هي وحدة األنشطة الطالبية يف الكلية  و

 اإللكرتوني:

Csw_stact@pnu.edu.sa 
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  : النوادي : ثانيا 

 

 تهدف النوادي اىل :

  النشاط الثقايف والعلمي واالجتماعي والصحي والفين والرتفيهي بني الطالبات ملا فيه تنمية وتشجيع

 .خدمة اجلامعة واجملتمع

  دعم النواحي األكادميية التخصصية من خالل تنمية الفكر العلمي والعملي. 

 تنمية املواهب واهلوايات والعمل على تشجعيها.  

  األنشطة واخلدمات املختلفةاستثمار أوقات فراغ الطالبات يف ممارسة.  

 تنمية روح التعاون وامليول التطوعية لدى طالبات اجلامعة. 

  تقوية العالقة بني الطالبات وأعضاء هيةة التدريس مما يساعد على حسن سري العملية األكادميية

  .وحتسني املستوى األكادميي للطالبات

 ا يعزز تبادل اخلرباتاملشاركة يف املناسبات املختلفة داخليًا وخارجيًا مم.  

 إتاحة الفرصة للطالبات لتحمل مسؤولية التخطيط والتنفيذ واملتابعة والتقويم ملختلف األنشطة.  

 

 اسة النادي شروط الرتشيح لرئ 

 .أن تكون الطالبة مقيدة ومنتظمة يف الكلية  .1

 .أن يكون قد مضى على التحاقها يف اجلامعة فصالن دراسيان .2

 .(5,00( من )3,00الرتاكمي عن )أن ال يقل معدهلا   .3

 .أن تكون حسنة السرية والسلوك .4

 .أن يكون لديها خربة يف جمال األنشطة الطالبية ال تقل عن عام  .5

 ال يسمح للطالبة الرتشيح لرئاسة اكثر من ناد او مجعية طالبية . .6

 –ان ال تكون الطالبة منتسبة اىل برنامج طالبي اخر داخل اجلامعة مثل ) الشراكة الطالبية  .7

 .او اجمللس االستشاري الطالبي (

 مدة الرئاسة هي سنة دراسية واحدة جترى بعدها انتخابات جديدة. .8
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  آلية اختيار أعضاء النادي 

 

/ تتوىل  رئيسة النادي او اجلمعية الطالبية او من يقوم مقامها باإلعالن عن فتح باب العضوية للنادي خالل 1

يغلق بعدها باب التسجيل  –يستثنى الفصل الصيفي  –االربعة اسابيع االوىل من بداية الفصل دراسي 

 للعضوية .

 تعبةة منوذج املعضوبة لدى إدارة النادي او اجلمعية./جيب على الطالبات الراغبات يف احلصول  على العضوية 2

/ تقوم الرئيسة او من ينوب عنها بتسليم استمارة وقوائم العضوية ملشرفة النادي يف الكلية خالل ثالث ايام من 3

 اغالق باب العضوية بعد ان يتم التأكد من انطباق شروط  العضوية للمنتسبات .

عضوية وقاعدة بيانات تشمل اسم الطالبة ,الرقم اجلامعي ,الكلية ,التخصص /تقوم الرئيسة بإعداد قوائم ال4

 ,الربيد االلكرتوني, ورقم اجلوال .

حبد اقصى بشرط اال تكون  عضوًا إداريا اليف واحد منها  أندية/حيق للطالبة االشرتاك يف عضوية ثالث 5

 فقط.

 

 اخلدمة االجتماعية كليةالتابعة ل نواديال : 

 نادي تكامل :  -1 

 الرؤية:

 .ملة وفاعله تسهم يف بناء جمتمعهاذات شخصيه متكاالريادة يف إعداد طالبه متميزة 

 الرسالة:

قدراتهن مبا خيدم  ةتنميلاتاحة الفرصة للطالبات الستثمار طاقتهن يف برامج وفعاليات هادفه ومفيدة  

 الطالبة واجلامعة.

 :النادي  االهداف

 شخصية الطالب املتكاملة املتوازنة.العمل على تكوين  .1

 استثمار اوقات فراع الطالبات يف برامج هادفة ومفيدة. .2

 تدريب الطالبات على القيادة وحتمل املسؤولية. .3

 نشر الوعي الصحي والثقايف بني الطالبات. .4

 كافة مرافق اجلامعة واستغالل االمكانيات املادية واالنشائية املتوفرة.االستفادة من  .5

 تسهيل الدخول بسوق العمل مستقبال.لعضاء النادي بدورات تدريبية اشراك ا .6

 االستفادة من الربامج الرتبوية والثقافية واالجتماعية اليت تنفذ من خالل النشاط الطالبي . .7
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 نادي الرؤية :  -2

 : رؤية النادي

 .2030بناء جمتمع طالبي يساهم يف حتقيق رؤية اململكة 

  

 :  رسالة النادي

 .2030اعداد طالبات جامعة االمرية بنت عبدالرمحن ليسهمن يف بناء وطنهن وحتقيق اهداف رؤية اململكة   

 أهداف النادي: 

 .2030توعية وتثقيف الطالبات برؤية اململكة العربية السعودية  .1

 تبين ودعم املشاريع الصغرية واملبادرات. .2

لطالبات يف املشاركة يف املسابقات احمللية املشاركة يف الفعاليات العاملية واحمللية و دعم ا .3

 والدولية اخلاصة بالرؤية .

 نادي رياضي -3

 رؤية النادي

 الريادة يف اللياقة البدنية للمرأة.

 رسالة النادي

تقديم افضل اخلدمات الرياضية املتميزة لطالبات جامعة األمرية نورة بنت عبدالرمحن لصناعة رياضة 

  تنافسية عالية املستوى.

 

 : النادي هدافا

  اللياقة البدنية..توعية الطالبات بأهمية 1

  .ة يلرياضالطالبات يف األنشطة البدنية واارسه مم. زيادة نسبة 2

 احمللية والعاملية. واملسابقات الرياضية. املشاركة يف الفعاليات 3

 .. صناعة رياضة تنافسية عالية املستوى4
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 املقهى احلواري -4

 

 . ةفبيةة حوارية هادبناء  : الرؤية 

 . لدعم احلوار الطالبي مالئم مناختوفري  : الرسالة 

 

 :  املقهى احلواري أهداف 

 .معاجلة القضايا الطالبية وطرحها من خالل قنوات احلوار الفكري  .1

 . تفعيل احلوار الطالبي بالتنسيق مع املتخصصات ذات العالقة .2

 . بني الطالبات ومنسوبات اجلامعة تعزيز قنوات االتصال واحلوار الفكري .3

 مناقشة القضايا اجملتمعية املعاصرة مبا يعزز قيم املواطنة و االنتماء . .4

 تطوير املهارات الشخصية للطالبة يف جماالت متعددة تشمل التخصص و ريادة األعمال . .5

 

 

 : أركان املقهى احلواري

 

قشة احلرة ملواضيع يف خمتلف اجملاالت التنموية بني ركن اجللسات احلوارية : و الذي تقام فيه جلسات املنا

 أعضاء هيةة التدريس .والطالبات 

والذي يوفر عدد من الكتب الثقافية الشيقة املتنوعة يف جماالت األدب العربي و تطوير  ركن القراءة الصامتة :

 الذات .

 .داد البحوث العلميةإعو لالستذكارالذي يوّفر أماكن مناسبة خمصصة : االستذكارركن البحث و 
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  وحدة اخلرجيات 

 التخرج  : 

أو اجلامعة ,  الكلية رحاب يف يقام املناسبة هلذه خمصص حبفل توجوت العلمية الدرجة إنهاء عملية هو

 نوره األمرية امعةكلية اخلدمة االجتماعية جب خرجية حياة يف جديدة ملرحلة بداية التخرج حفل وبعد

 . اجملتمع وخدمة الوطن بناء يف للمساهمة الرمحن عبد بنت

 معدهلا يقل اال على الدراسية اخلطة حسب بنجاح التخرج متطلبات انهاء بعد الطالبة تتخرج 

 . مقبول عن أي( 2) عن الرتاكمي

 من معتمد واالجنليزية العربية باللغتني خترج وثيقة نورة األمرية جامعة يف خرجية كل متنح 

 . اجلامعة خبتم وخمتومة والتسجيل القبول عميدة

 وخمتومة معتمدا العربية باللغة اكادميي درجات سجل نورة األمرية جامعة يف خرجية كل متنح 

 . اجلامعة خبتم

 ملن ذلك قبل وتتوقف خترجها تاريخ من وبدالت مكافآت من الطالبة مستحقات كافة توقفت 

 .التخرج قبل الربنامج مدة جتاوزت

  تقدمها الوحدة :اخلدمات اليت  

 حصر اخلرجيات واملتوقع خترجهن إلنشاء قاعدة بيانات هلن وحتديثها بشكل مستمر. -1

 تواصل مع اخلرجيات ملعرفة حالتهن الوظيفية .االعالن عنها والحصر جهات التوظيف و -2

 إنشاء قاعدة بيانات للمؤسسات والشركات ذات العالقة باخلرجيات . -4

الذاتية للخرجيات وفرزها حسب التخصص وإرساهلا لوحدة اخلرجيات املركزية بعمادة استالم السري  -5

 شؤون الطالبات.

توجيه اخلرجيات للحصول على برامج ودورات تدريبية الزمة ملتطلبات سوق العمل ,والعمل على تطوير  -6

 مستواهن ومهاراتهن العلمية والعملية .

 تقديم جمال يف اخلرجيات خربات من االستفادة الكلية واجلامعة دعوة اخلرجيات للمشاركة يف فعاليات -7

 . الكلية برامج وتطوير االستشارات

 قياس مستوى رضا جهات العمل عن خرجيات اجلامعة عن طريق االستبانات. -8

 قياس مستوى رضا خرجيات اجلامعة عن حتصيلهن العلمي واملهارات املكتسبة يف اجلامعة . -9

 ات اخلرجيات .اصدار مطوي -10

من ومع جهات التوظيف مع اجلامعة ك بغرض ربط اخلرجيات اقامة يوم للخرجيات بصفة سنوية وذل -11

  .جهة أخرى

 حتفيز اخلرجيات على حتديث بياناتهن على بوابة اخلرجيات على موقع اجلامعة . -12

 تعبةة منوذج إخالء الطرف للخرجيات . -13
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 اجراءات استالم الوثيقة للخرجية : 

 جيب على اخلرجية اتباع االجراءات األتية لتضمن استالم وثيقتها يف الوقت املناسب:  

 حتديث بيانات االسم باللغتني العربية واالجنليزية حسب املواعيد اليت تعلنها عمادة القبول والتسجيل . -1

 رفة اجلدول الزمين لتوزيع الوثائق على اخلرجيات .ملعواجلامعة متابعة اعالنات موقع الكلية  -2

 استكمال اجراءات اخالء الطرف . -3

 تسليم البطاقة اجلامعية ملكتب امللفات . -4

يتم تسليم الوثيقة حبضور اخلرجية شخصيا مع ضرورة ابراز اهلوية الوطنية للخرجية السعودية واصل  -5

 االقامة للخرجية غري السعودية.

ستكمال اجراءات العدم التمكن من احلضور جيب ارسال تفويض لقريب من الدرجة االوىل , و يف حالة -6

 التفويض الستالم وثيقة التخرج االصل او البديل يتم التواصل مع ادارة الوثائق باجلامعة

dar@pnu.edu.sa-certificate 

 

 اصدار الوثيقة :اجراءات اعادة 

 

 : بدل تالفو اواًل: بدل مفقود ا

 عن الوثيقة االصلية بسبب فقدها جيب اتباع التعليمات االتية : عند رغبة الطالبة يف اصدار وثيقة خترج بدال

/ احضار اصل بطاقة اهلوية الوطنية للخرجية السعودية اخلاصة مبقدمة الطلب واصل االقامة للخرجية غري 1

 اخلاصة واصل جواز السفر ان وجد اىل عمادة القبول والتسجيل .السعودية 

 تعبةة منوذج طلب بدل مفقود . /2

 دفع الرسوم احملددة عند احملاسبة . /3

 

 ثانيًا: بدل تعديل بيانات :

/ احضار الوثيقة االصل املطلوب تعديلها اىل عمادة القبول والتسجيل مع اصل بطاقة اهلوية الوطنية 1

لسعودية واصل االقامة للخرية غري السعودية اخلاصة مبقدمة الطلب واصل جواز السفر ان وجد للخرجية ا

 ,مع احضار اشعار االحوال املدينة لتعديل االسم . 

 .تعبةة منوذج طلب بدل مفقود   ●  

 دفع الرسوم احملدد عند احملاسبة .  ●  

بتاريخ االصدار اجلديد على كل وثيقة تصدر بداًل  تكتب عبارة )بدل مفقود (او )بدل تالف ( او )تعديل اسم (

 من الوثيقة املفقودة او التالفة او املعدلة .
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 اجراءات طلب سجل اكادميي مرتجم اىل اللغة االجنليزية :

 .تعبةة منوذج طلب ترمجة سجل اكادميي يف عمادة القبول والتسجيل )ادارة الوثائق ( /1

 احملاسبة .دفع الرسوم احملددة عند  /2

 التواصل مع الطالبة حني االنتهاء من ترمجة السجل بعد اسبوع حبد اقصى من تاريخ التقديم الستالمه . /3

 

 رسوم اعادة اصدار وثيقة او تعديل بيانات او ترمجة سجل اكادميي :

 ( ريال.100اعادة اصدار وثيقة) /1

 ( ريال.50ادة اصدار سجل اكادميي )اع /2

  .( ريال5)صورة مصدقة  /3

 ( ريال.100ترمجة سجل اكادميي ) /4

 

 : مراتب الشرف

متنح كلية اخلدمة االجتماعية جبامعة األمرية نوره بنت عبد الرمحن طالباتها مرتبة الشرف االوىل او الثانية 

 : جامعة األمرية نورة بنت عبدالرمحن واملعتمدة يف وتسجل يف وثيقة التخرج للطالبة حسب الضوابط األتية

 

 /الشروط العامة للحصول على مرتبة الشرف :1

 اال تكون الطالبة قد رسبت يف أي مقرر درسته يف اجلامعة او يف جامعة اخرى . -

 ان تكون الطالبة قد اكملت متطلبات التخرج يف املدة النظامية . -

 %(من متطلبات التخرج .60ان تكون الطالبة قد درست يف اجلامعة ماال يقل عن ) -

 اال تكون الطالبة قد فصلت فصاًل تأديبيًا. -

 

رتبة الشرف اذا حققت شروط املعدل الرتاكمي عند التخرج مل/متنح الطالبة اليت حققت الشروط العامة 2

 كاالتي :

 (.4,75يقل عن ) متنح مرتبة الشرف االوىل للطالبة اذا حصلت عند التخرج على معدل تراكمي ال -

 .(4,74(اىل )4,25الثانية للطالبة اذا حصلت عند التخرج على معدل تراكمي من )متنح مرتبة الشرف  -
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  وحدة االرشاد النفسي واالجتماعي 

 النفسية اجملاالت يف ومهنيه علميه أسس على متخصصة خدمات بتقديميهتم االرشاد النفسي واالجتماعي 

 بنت نورة األمرية جامعه إليها تتطلع اليت اجلودة معاير وحتقيق املنشودة الرؤية لتحقيق واالجتماعية

 على التكيف والتوافق النفسي واالجتماعي .ومساعدتهن عبدالرمحن لتلبية احتياجات 

  

 والنفسية  اخلدمات االجتماعية: 

تعيق مسريتها الدراسية , اىل جانب ليت قد والنفسية اعلى مواجهة املشكالت االجتماعية مساعدة الطالبة 

 اليت املناسبة احلاالت للجهات املختصة يف حال دعت احلاجة اىل ذلك وارشادها اىل اخلدمات حتويل

  . املختلفة اجملتمع مؤسسات من حتتاجها

 احلاالت األكادميية: 

باإلضافة إىل دراسة حاالت الطالبات املتغيبات و املؤجالت دراسية , مساعدة الطالبات الالتي لديهن مشكالت 

 لة .ؤون قسم آلخر ورفع تقارير للجهات املسو احملوالت م

 احلاالت االقتصادية : 

 بة لطلب القرض أو اإلعانة لدى مكتبويتم ذلك بتقديم الطال, مساعده الطالبات احملتاجات ماديا 

الطلب إلدارة صندوق الطالبات وذلك بعد  هرفعالنفسي واالجتماعي يف الكلية ومن ثم يتم   االرشاد

 لكافة الشروط املعمول بها يف اجلامعة . استيفاء الطالبة

 

 :وحدة االرشاد النفسي واالجتماعي لالستفسار التواصل مع 

Csw_Guidence@pnu.edu.sa 
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 مراكز الدعم واخلدمات الطالبية جبامعة األمرية نورة بنت عبدالرمحن

 

 وهي : خدمات الطالبات مبواقعها االسرتاتيجية اليت تتوسط كليات اجلامعةتتميز مراكز 

 (  A4 ( يف حمطة )190مبنى )-1

 ( A10 ( يف حمطة)270مبنى )-2

 

ات مستوى وجودة عالية متكاملة من اخلدمات اليت تقدم للطالبات ذيوجد يف هذه املراكز جمموعة متميزة و 

 تتمثل يف :

 , حمابر العلم , يباخلدمية للطالبة ) صيدلية وايتس , مكتبة الشقري , املركز الط أوال: جمموعة من املراكز

 ..... (. زين , كتابك التعليمي, بنك الرياض ,

ثانيا: جمموعة من قاعات التدريب إلقامة دورات تدريبية وورش عمل للطالبات جمهزة بأحدث الوسائل 

 واالجهزة اللزمة للتدريب . 

 . ) نادي نزاهة , نادي اإللقاء واملسرح( ي الطالبية على مستوى اجلامعةثالثا: مقر النواد

 رابعا : مقر اجمللس االستشاري الطالبي . 

خامسا: جمموعة متميزة من املطاعم واملقاهي بإشراف صحي مستمر من وحدة التغذية التابعة لوكالة عمادة 

ليالي السلطان, جست فالفل , جملس زمان,  بهار وزعفران, ستاربكس, شؤون الطالبات للخدمات الطالبية

 . , بيت احلسناوات ....( كانتني

 .) تورتا , شجرة األغذية , شركة مسالن (سادسا: مواقع اإلعاشة 

مبنى كلية الرتبية)  سابعا: مركز مساندة الطالبات ذوات االحتياجات اخلاصة ) برنامج الوصول الشامل(

 .( داخل قسم الطفولة املبكرة0,300الدور األرضي, ( مكتب رقم )

  (. مناء) الوظيفي والدعم املهين اإلرشاد مركز ثامنا:

 مركز النجاح ومركز قيادات املستقبل .تاسعا: 

  


