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 الطالبة: عزيزتي

 التالية نأمل االطالع عليها : والضوابط يتم تحديد التخصص لك بعد نهاية السنة التحضيرية حسب اآللية

 ضوابط اجتياز السنة التحضيرية

في برنامج السنة التحضيرية فصالن دراسيان, وقد تتيح الجامعة للطالبة فصالً دراسياً  راسة مدة الد .1

 إضافياَ واحداً إلنهاء متطلبات البرنامج.

 يشترط الجتياز السنة التحضيرية ما يلي: .2

  إكمال جميع مقررات السنة التحضيرية بنجاح خالل الفترة من فصل دراسي واحد إلى ثالثة

 قصى.فصول دراسية بحد أ

 (.001اجتياز مستويين من مقرر اللغة اإلنجليزية )إنجل 

 ات اجتياز بقية مقررات برنامج السنة التحضيرية األخرى حسب الئحة الدراسة واالختبار

 التعليم العالي والجامعات ولوائحه. سللمرحلة الجامعية في نظام مجل

دراسية يتم طي قيد الطالبة من  في حال عدم اجتياز الطالبة للسنة التحضيرية خالل ثالثة فصول .3

 .الجامعة

الطالبة التي اجتازت السنة التحضيرية في فترة تزيد عن فصلين دراسيين, فسيكون اختيارها  .4

ول للتخصص حسب التخصصات المتاحة في حينه نظراً لكون بعض التخصصات غير متاحة بسبب قب

 .الحد األعلى من الطالبات فيها

  

جامعة األميرة نورة بنت عبدالرحمن                           

 عمادة القبول والتسجيل

 آلية التخصيص بعد السنة التحضيرية )المسار العام(

 هـــ 1437-1436لعام  الثانيللفصل الدراسي 
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 قساماأل لترتيبتاريخ فتح بوابة التخصيص 

 هـ 1437\07\14 حتىهـ   1437\06\18

 الكليات واألقسام المتاحة للطالبات المؤهالت للتخصيص:

 

 

  

 

 شهادة ثانوي )علمي(األقسام التي تتطلب 

 

 أدبي(\األقسام التي تتطلب شهادة ثانوي )علمي

 كلية علوم الحاسب والمعلومات    كلية اللغات والترجمة 

o نظم المعلومات o اللغة اإلنجليزية 

o علوم الحاسب o اللغة الفرنسية 

o الشبكات وأنظمة االتصاالت   كلية اإلدارة واألعمال 

  كلية اإلدارة واألعمال o األنظمة 

o المحاسبة  كلية التصاميم والفنون 

o إدارة أعمال   كلية التربية 

o االقتصاد o التربية الخاصة 

o تقنيات التسويق واالبتكار o علم النفس 

o التمويل الدولي o الطفولة المبكرة 

  كلية العلوم   درجة الدبلوم(كلية المجتمع( 

o الكيمياء o إدارة األعمال 

o الفيزياء o إدارة المكاتب 

o  الرياضيةالعلوم o التسويق 

o األحياء  

  درجة الدبلوم(كلية المجتمع(  

o البرمجة  

o تصميم المواقع  

o تقنية المعلومات  

o المحاسبة  

 هامة:مالحظة 

 يجب على الطالبة ترتيب جميع الكليات حسب األولوية بالنسبة لها
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 شروط وضوابط خاصة ببعض الكليات للتخصيص

 كلية التصاميم والفنون

  النسبة المركبة للتخصيصمفاضلة بين المتقدمات حسب. 

 بعد إنهاء  اجتياز اختبار القدرات الفنية وفي حال اجتياز الطالبة لالختبار ال يتم تخصيصها إال

 مقررات السنة التحضيرية بنجاح.

 (للسعوديات فقط  ) والتصميم الجرافيكي والوسائط الرقمية  للقبول في قسم التصميم الداخلي. 

  مواعيد اختبار الموهبة الفنية:  

 الوقت المكان التاريخ اليوم

 ظهراً  12صباحاً إلى  8من  00201 1437-6-11 الخميس

 ظهراً  12صباحاً إلى  8من  00201 1437-6-22 الخميس

 ظهراً  12صباحاً إلى  8من  00201 1437-6-22 الخميس

 ظهراً  12صباحاً إلى  8من  00201  1437-7-7 الخميس

 

 كلية اللغات والترجمة

  المتقدمات حسب النسبة المركبة للتخصيصمفاضلة بين. 

  المستوى الثالثأن ال يقل مستوى الطالبة بنهاية السنة  التحضيرية عن  

 .فأعلى (  21باإلضافة إلى الطالبات في المستوى الثاني الحاصالت على درجة ) 

 قسم العلوم الرياضية –العلوم كلية 

 .مفاضلة بين المتقدمات حسب النسبة المركبة للتخصيص 

  في السنة  – 001عرض –أن ال يقل تقدير الطالبة عن )ب( في مقرر مبادئ الرياضيات

 .التحضيرية

 التمويل الدولي و تقنيات التسويق واالبتكار 

 أن تكون الطالبة سعودية أو من أم سعودية 

 .مفاضلة بين المتقدمات حسب النسبة المركبة للتخصيص 

 .القبول في القسمين سنوي في بداية كل عام دراسي 

 .أن ال يقل مستوى الطالبة بنهاية السنة  التحضيرية عن المستوى الخامس 

 



 

 
4 

 

 الحاسب والمعلومات كلية علوم

 .مفاضلة بين المتقدمات حسب النسبة المركبة للتخصيص 

 في السنة   001حاسب –مهارات الحاسب اآللي تقدير الطالبة عن )ب( في مقرر  أن ال يقل

 ( هــ وما قبل 1436-1431المقبوالت في عام  فقط(  التحضيرية.

  في السنة  – 001عرض –مبادئ الرياضيات  تقدير الطالبة عن )ب( في مقررأن ال يقل

 هــ ( 1437-1436المقبوالت في عام  فقط(  التحضيرية.

 )درجة الدبلوم(  كلية المجتمع

 ( 2071الطالبات المجتازات للسنة التحضيرية بمعدل تراكمي أقل من ) 

  اجتياز السنة يحق للطالبات المقبوالت في كلية المجتمع اختيار التخصص في كليات الجامعة بعد

 ( فأعلى.301التحضيرية في حال حصول الطالبة على معدل تراكمي )

 

 آلية الفرز لجميع كليات الجامعة 

  يتم الفرز عن طريق المفاضلة آلياً وتنافسياً بين جميع الطالبات المتقدمات المجتازات لجميع مقررات

المعدل والتي تتضمن النسبة المركبة للتخصيص السنة التحضيرية وذلك حسب ترتيب الرغبات و

 يزيةالتراكمي للسنة التحضيرية ومستوى اللغة اإلنجل

 

 آلية الفرز للتخصيص

 على 40% على المعدل التراكمي + 60)النسبة المركبة للتخصيص الي حسب يتم الفرز بالتو %

 مستوى اللغة اإلنجليزية( من األعلى إلى االدنى.

  مستوى اللغة اإلنجليزية كالتالي:يتم احتساب وزن 

 وزن المستوى مستوى اللغة االنجليزية

 100 معفاة

 (100-81يتراوح بين ) الوزن الخامس

 (81-61)الوزن يتراوح بين  الرابع

 (61-41)الوزن يتراوح بين  الثالث

 (41-21)الوزن يتراوح بين  الثاني
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 يتم احتساب النسبة المركبة كالتالي:

 

 

 

واجتازت مستوى اللغة  4010كمي مثال: طالبة أنهت السنة التحضيرية بالمعدل الترا

 (76بدرجة ) نجليزية الثالثاإل

النسبة المركبة للتخصيص = 
((     ) ((       )   )))

   
  =6202 

 النسبة المركبة للتخصيص=
(𝟔𝟎 (𝟐𝟎 المعدل التراكمي))  𝟒𝟎 وزن مستوى اللغة اإلنجليزية  

𝟏𝟎𝟎
 

 ايميل التخصيص

pys@pnu.edu.sa 


