جامعة األميرة نورة بنت عبدالرحمن
عمادة القبول والتسجيل
آلية التخصيص بعد السنة التحضيرية (المسار العام)
للفصل الدراسي الثاني لعام  1437-1436هـــ
ػسَسذٍ انطانثح:
َرى ذذذَذ انرخصص نك تؼذ َهاَح انسُح انرذعُرَح دسة اِنُح وانعىاتػ انرانُح َأيم االغالع ػهُها :

ظىاتػ اجرُاز انسُح انرذعُرَح
 .1يذج انذراسح فٍ ترَايج انسُح انرذعُرَح فصالٌ دراسُاٌ ,وقذ ذرُخ انجايؼح نهطانثح فصالً دراسُاً
إظافُا َ وادذاً إلَهاء يرطهثاخ انثرَايج.
َ .2شررغ الجرُاز انسُح انرذعُرَح يا َهٍ:


إكًال جًُغ يقرراخ انسُح انرذعُرَح تُجاح خالل انفررج يٍ فصم دراسٍ وادذ إنً ثالثح
فصىل دراسُح تذذ أقصً.



اجرُاز يسرىٍَُ يٍ يقرر انهغح اإلَجهُسَح (إَجم.)001



اجرُاز تقُح يقرراخ ترَايج انسُح انرذعُرَح األخري دسة الئذح انذراسح واالخرثاراخ
نهًردهح انجايؼُح فٍ َظاو يجهس انرؼهُى انؼانٍ وانجايؼاخ ونىائذه.

 .3فٍ دال ػذو اجرُاز انطانثح نهسُح انرذعُرَح خالل ثالثح فصىل دراسُح َرى غٍ قُذ انطانثح يٍ
انجايؼح.
 .4انطانثح انرٍ اجرازخ انسُح انرذعُرَح فٍ فررج ذسَذ ػٍ فصهٍُ دراسٍُُ ,فسُكىٌ اخرُارها
نهرخصص دسة انرخصصاخ انًرادح فٍ دُُه َظراً نكىٌ تؼط انرخصصاخ غُر يرادح تسثة قثىل
انذذ األػهً يٍ انطانثاخ فُها.
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انكهُاخ واألقساو انًرادح نهطانثاخ انًؤهالخ نهرخصُص:
األقساو انرٍ ذرطهة شهادج ثاَىٌ (ػهًٍ)




كهُح ػهىو انذاسة وانًؼهىياخ
َ oظى انًؼهىياخ
 oػهىو انذاسة
 oانشثكاخ وأَظًح االذصاالخ
كهُح اإلدارج واألػًال
 oانًذاسثح
 oإدارج أػًال
 oاالقرصاد

األقساو انرٍ ذرطهة شهادج ثاَىٌ (ػهًٍ\أدتٍ)


كهُح انهغاخ وانررجًح
 oانهغح اإلَجهُسَح
 oانهغح انفرَسُح



كهُح اإلدارج واألػًال
 oاألَظًح
كهُح انرصايُى وانفُىٌ
كهُح انررتُح
 oانررتُح انخاصح
 oػهى انُفس
 oانطفىنح انًثكرج
كهُح انًجرًغ (درجح انذتهىو)
 oإدارج األػًال
 oإدارج انًكاذة
 oانرسىَق




 oذقُُاخ انرسىَق واالتركار
 oانرًىَم انذونٍ




كهُح انؼهىو
 oانكًُُاء
 oانفُسَاء
 oانؼهىو انرَاظُح
 oاألدُاء
كهُح انًجرًغ (درجح انذتهىو)
 oانثريجح
 oذصًُى انًىاقغ
 oذقُُح انًؼهىياخ
 oانًذاسثح



ذارَخ فرخ تىاتح انرخصُص نررذُة األقساو
 1437\06\18هـ درً  1437\07\14هـ

مالحظة هامة:
يجب على الطالبة ترتيب جميع الكليات حسب األولوية بالنسبة لها
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شروغ وظىاتػ خاصح تثؼط انكهُاخ نهرخصُص
كهُح انرصايُى وانفُىٌ


يفاظهح تٍُ انًرقذياخ دسة انُسثح انًركثح نهرخصُص.



اجرُاز اخرثار انقذراخ انفُُح وفٍ دال اجرُاز انطانثح نالخرثار ال َرى ذخصُصها إال تؼذ إَهاء
يقرراخ انسُح انرذعُرَح تُجاح.



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



مواعيد اختبار الموهبة الفنية :

اليوم

التاريخ

المكان

الوقت

الخميس

1437-6-15

0.201

يٍ  8صثادا ً إنً  12ظهراً

الخميس

1437-6-22

0.201

يٍ  8صثادا ً إنً  12ظهراً

الخميس

1437-6-29

0.201

يٍ  8صثادا ً إنً  12ظهراً

الخميس

1437-7-7

0.201

يٍ  8صثادا ً إنً  12ظهراً

كهُح انهغاخ وانررجًح


يفاظهح تٍُ انًرقذياخ دسة انُسثح انًركثح نهرخصُص.



أٌ ال َقم يسرىي انطانثح تُهاَح انسُح انرذعُرَح ػٍ انًسرىي انثانث
تاإلظافح إنً انطانثاخ فٍ انًسرىي انثاٍَ انذاصالخ ػهً درجح (  91فأػهً ) .

كهُح انؼهىو – قسى انؼهىو انرَاظُح


يفاظهح تٍُ انًرقذياخ دسة انُسثح انًركثح نهرخصُص.



أٌ ال َقم ذقذَر انطانثح ػٍ (ب) فٍ يقرر يثادئ انرَاظُاخ – ػرض – 001فٍ انسُح
انرذعُرَح.

انرًىَم انذونٍ و ذقُُاخ انرسىَق واالتركار


أٌ ذكىٌ انطانثح سؼىدَح أو يٍ أو سؼىدَح



يفاظهح تٍُ انًرقذياخ دسة انُسثح انًركثح نهرخصُص.



انقثىل فٍ انقسًٍُ سُىٌ فٍ تذاَح كم ػاو دراسٍ.



أٌ ال َقم يسرىي انطانثح تُهاَح انسُح انرذعُرَح ػٍ انًسرىي انخايس.
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كهُح ػهىو انذاسة وانًؼهىياخ


يفاظهح تٍُ انًرقذياخ دسة انُسثح انًركثح نهرخصُص.



أٌ ال َقم ذقذَر انطانثح ػٍ (ب) فٍ يقرر يهاراخ انذاسة اِنٍ – داسة 001فٍ انسُح
انرذعُرَح.



) فقػ انًقثىالخ فٍ ػاو  1436-1435هــ ويا قثم )

أٌ ال َقم ذقذَر انطانثح ػٍ (ب) فٍ يقرر يثادئ انرَاظُاخ – ػرض – 001فٍ انسُح
انرذعُرَح.

) فقػ انًقثىالخ فٍ ػاو  1437-1436هــ )

كهُح انًجرًغ (درجح انذتهىو)


انطانثاخ انًجرازاخ نهسُح انرذعُرَح تًؼذل ذراكًٍ أقم يٍ ()2.75



َذق نهطانثاخ انًقثىالخ فٍ كهُح انًجرًغ اخرُار انرخصص فٍ كهُاخ انجايؼح تؼذ اجرُاز انسُح
انرذعُرَح فٍ دال دصىل انطانثح ػهً يؼذل ذراكًٍ ( )3.5فأػهً.

آنُح انفرز نجًُغ كهُاخ انجايؼح


َرى انفرز ػٍ غرَق انًفاظهح آنُا ً وذُافسُا ً تٍُ جًُغ انطانثاخ انًرقذياخ انًجرازاخ نجًُغ يقرراخ
انسُح انرذعُرَح ورنك دسة ذرذُة انرغثاخ وانُسثح انًركثح نهرخصُص وانرٍ ذرعًٍ انًؼذل
انرراكًٍ نهسُح انرذعُرَح ويسرىي انهغح اإلَجهُسَح

آنُح انفرز نهرخصُص


َرى انفرز تانرىانٍ دسة انُسثح انًركثح نهرخصُص ( %60ػهً انًؼذل انرراكًٍ  %40 +ػهً
يسرىي انهغح اإلَجهُسَح) يٍ األػهً إنً االدًَ.



َرى ادرساب وزٌ يسرىي انهغح اإلَجهُسَح كانرانٍ:

يسرىي انهغح االَجهُسَح

وزٌ انًسرىي

يؼفاج

100

انخايس

انىزٌ َرراوح تٍُ ()100-81

انراتغ

انىزٌ َرراوح تٍُ ()85-61

انثانث

انىزٌ َرراوح تٍُ ()65-41

انثاٍَ

انىزٌ َرراوح تٍُ ()45-21
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َرى ادرساب انُسثح انًركثح كانرانٍ:

يثال :غانثح أَهد انسُح انرذعُرَح تانًؼذل انرراكًٍ  4.10واجرازخ يسرىي انهغح
اإلَجهُسَح انثانث تذرجح ()76
انُسثح انًركثح نهرخصُص =

انُسثح انًركثح نهرخصُص=

)))

)

)𝟎𝟔 )𝟎𝟐 المعدل التراكمي((

(( )

𝟎𝟒 وزن مستوى اللغة اإلنجليسية
𝟎𝟎𝟏

اًَُم انرخصُص
pys@pnu.edu.sa
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