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جامعة األميرة نورة بنت عبدالرحمن منارة املرأة للمعرفة والقيم

املقدمة

الحمــد هلل رب العامليــن والصــاة والســام علــى خاتــم األنبيــاء واملرســلين ســيدنا محمــد وعلــى آلــه وصحبــه 

أجمعيــن، وبعــد:

يطيــب لنــا أن نبــارك لبناتنــا الطالبــات باجتيــاز املرحلــة الثانويــة، ونتمنــى لهــن النجــاح والتمّيــز فــي مرحلتهــم 

الجامعيــة، كمــا ويســعدنا اختيارهــن لجامعــة األميــرة نــورة بنــت عبــد الرحمــن.

 مــن املســؤولية التــي تقــع علــى عمــادة القبــول والتســجيل فقــد أعــدت هــذا الدليــل املبســط والــذي 
ً
وانطاقــا

نقــدم فيــه ملحــات موجــزة عــن معاييــر القبــول وشــروطه، وآليتــه وإجراءاتــه، والكليــات وتخصصاتهــا املتاحــة 

للتقديــم، وضوابــط التخصيــص بعــد إنهــاء الســنة التأسيســية لبعــض كليــات الجامعــة، باإلضافــة إلــى 

سياســة اإلعفــاء مــن مقــررات اللغــة اإلنجليزيــة.

نأمــل أن يحقــق هــذا الدليــل تطلعــات الطالبــات الراغبــات فــي االلتحــاق بالجامعــة وأن تكــون معلوماتــه 

كافيــة ومســتوفية الستفســاراتهن.

وملزيد من املعلومات عن الجامعة والكليات والعمادة، نأمل زيارة موقع الجامعة : 

www.pnu.edu.sa

 بإذن هللا تعالى.
ً
 مشرقا

ً
 بِك عزيزتي الطالبة في جامعتك، ونتمنى لِك مستقبا

ً
 وسها

ً
، أها

ً
ختاما
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طريقة التقديم على الجامعة:

تبــدأ إجــراءات القبــول فــي جامعــة األميــرة نــورة بنــت عبدالرحمــن والجامعــات الحكوميــة والكليــة التقنيــة 

بمدينــة الريــاض مــن خــال بوابــة القبــول اإللكترونــي املوحــد للطالبــات علــى الرابــط التالــي:

www.rgu-admit.edu.sa

شــروط القبــول العامــة فــي جامعــة األميــرة نــورة بنــت عبــد الرحمــن: 

أن تكون الطالبة سعودية الجنسية أو من أم سعودية.. ١

الحصول على شهادة الثانوية العامة أو ما يعادلها من داخل اململكة أو خارجها.. ٢

أال يكون قد م�ضى على شهادة الثانوية العامة أو ما يعادلها مدة تزيد عن خمس سنوات.. 	

أن تكــون الطالبــة تقدمــت الختبــاري القــدرات والتحصيلــي املقدميــن مــن املركــز الوطنــي للقيــاس )هــذا . 4

الشــرط ينطبــق علــى جميــع خريجــات الثانويــة العامــة مــن داخــل اململكــة العربيــة الســعودية أو مــن 

 للمناهــج الســعودية أو غيــر الســعودية(.
ً
خارجهــا وفقــا

أن تنطبق على الطالبة شروط القبول املعلنة أو أي شروط أخرى يحددها مجلس الجامعة وتعلن . 	

وقــت التقديم.

أن تجتاز بنجاح أي اختبار أو مقابلة شخصية تحددها الجامعة.. 6

	 ..
ً
أن تكون الطالبة الئقة طبيا

مناســبة حالــة الطالبــة الصحيــة والنفســية للتخصصــات الصحيــة، وفــي حــال اكتشــاف خــاف ذلــك . 	

يحــق للجامعــة تحويــل قبولهــا للتخصصــات األخــرى داخــل الجامعــة.

مناســبة حالــة الطالبــة الصحيــة والبدنيــة لتخصــص علــوم الرياضــة البدنيــة، وأن يكــون مؤشــر كتلــة . ٩

الجســم فــي الحــدود الطبيعيــة )24.9-18.5( )كتلــة الجســم = الــوزن كجــم / مربــع الطــول باملتــر(، وفــي 

حــال اكتشــاف خــاف ذلــك يحــق للجامعــة تحويــل قبولهــا للتخصصــات األخــرى داخــل الجامعــة.

أال تكــون الطالبــة مقيــدة أو مقبولــة أو ســبق لهــا الحصــول علــى البكالوريــوس أو كانــت مفصولــة . 	١

ألســباب تأديبيــة مــن إحــدى الجامعــات الحكوميــة باململكــة أو أي جامعــة أخــرى، وفــي حــال ثبــت ذلــك 

فللجامعــة إلغــاء قبــول الطالبــة.

أال يكــون للطالبــة ســجل ســابق فــي جامعــة األميــرة نــورة بنــت عبدالرحمــن أو ســبق لهــا الحصــول علــى . ١١

درجــة الدبلــوم )مــن الكليــة التطبيقيــة( أو البكالوريــوس منهــا.
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إجراءات القبول في جامعة األميرة نورة بنت عبد الرحمن:

الدخــول علــى بوابــة القبــول اإللكترونــي املوحــد للطالبــات للجامعــات الحكوميــة والكليــة التقنيــة . ١

بالريــاض واالطــاع علــى الجــدول الزمنــي للقبــول اإللكترونــي املوحــد وااللتــزام بإجــراءات ومواعيــد 

القبــول واالختبــارات واملقابــات املعلنــة.

اجتياز أي اختبار أو مقابلة تحددها الجامعة.. ٢

إعان املرشحات للقبول عبر بوابة القبول اإللكتروني املوحد للجامعات الحكومية والكلية التقنية . 	

بالريــاض عــن طريــق املفاضلــة بيــن املتقدمــات، وفقــا ملعاييــر القبــول املعلنــة وحســب ترتيــب الرغبــات 

وتوفــر املقاعــد وشــروط القبــول فــي الكليــات والطاقــة االســتيعابية للجامعــة.

تأكيد القبول عبر بوابة القبول اإللكتروني املوحد للطالبات.. 4

إدخــال بيانــات الطالبــات الاتــي تــم تأكيــد قبولهــن عبــر بوابــة القبــول اإللكترونــي املوحــد فــي النظــام . 	

الجامعــي ومنحهــن األرقــام الجامعيــة وإرســال رســائل نصيــة علــى هواتــف املقبــوالت متضمنــة الرقــم 

الجامعــي وكلمــة املــرور وطريقــة الدخــول إلــى النظــام األكاديمــي والبريــد الجامعــي، كمــا يمكــن للطالبــة 

معرفــة رقمهــا الجامعــي عــن طريــق الدخــول لحســابها فــي بوابــة القبــول االلكترونــي املوحــد. 

علــى الطالبــة متابعــة موقــع عمــادة القبــول والتســجيل ملعرفــة مواعيــد اختبــار تحديــد املســتوى للغــة . 6

اإلنجليزيــة ومنــح البطاقــة الجامعيــة وبطاقــة الصــراف اآللــي.

يقــع ضمــن مســؤولية الطالبــة متابعــة التعليمــات والتنبيهــات الخاصــة مــن خــال حســابها فــي بوابــة . 	

القبــول اإللكترونــي املوحــد للطالبــات، وموقــع الجامعــة التــي رشــحت للقبــول فيهــا.
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معايير القبول في جامعة األميرة نورة بنت عبد الرحمن:

يعتمــد القبــول فــي جامعــة األميــرة نــورة بنــت عبدالرحمــن علــى معيــار النســبة املوزونــة وهــي: مجمــوع درجــات 

)الثانويــة + القــدرات + التحصيلــي( علــى النحــو التالــي: 

كيف تحسب النسبة املوزونة؟

طالبــة ترغــب بالتقديــم علــى إحــدى الكليــات اإلنســانية، وكانــت نتائجهــا: )95 %( فــي الثانويــة العامــة 

)		( درجــة فــي القــدرات و )		( درجــة فــي التحصيلــي، تحســب نســبتها املركبــة كاآلتــي: 

88.75 = )85 × 0.25 ( + )80 ×0.25 ( + )95 × 0.50(

يمكن حساب النسبة املركبة من الرابط

https://rgu-admit.edu.sa/CalculatePercentage.aspx

أوزان النسبة املوزونة الكلية

الثانوية )		 %( + القدرات )		%( + التحصيلي )	4 %(
السنة التأسيسية للكليات الصحية وكلية التمريض

الكليات العلمية: الهندسة والعلوم وعلوم الحاسب واملعلومات

الثانوية )		 %( + القدرات )		%( + التحصيلي )	4 %( علمي
كلية اإلدارة واألعمال

الثانوية )		%( + القدرات )		%( إداري

الثانوية )		%( + القدرات )	٢ %( + التحصيلي   )	٢% (
الكليات اإلنسانية باستثناء كلية اللغات: 

اآلداب والتربية والخدمة االجتماعية والتصاميم والفنون والقانون

الثانوية )		%( + القدرات )	١ %( + التحصيلي   )	١% ( 

STEP ٢ %( لدرجة	(
كلية اللغات

الثانوية )		%( + القدرات  )	٢ %( + التحصيلي )	٢%( الكلية التطبيقية
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التخصصات املتاحة في جامعة األميرة نورة بنت عبد الرحمن: 

: كليات تتطلب اجتياز السنة التأسيسية، ويتم تسكين الطالبة بعد إنهائها وتحقيق شروط 
ً
أوال

وضوابط التخصيص وتوفر املقاعد في إحدى التخصصات اآلتية:

الشروط
 املؤهل الذي

تمنحه الكلية

 نوع

 الثانوية

املطلوبة
التخصص الكلية

 البرنامج

 الذي يتم

القبول عليه
م

سعوديـــــــــة  املتقـــــــــدمــــة  تـــكـــــــون  أن   *

سعــــوديــــــــة. أم  مـــــــــن  أو  الـــجـنـــســـيــــــــــة 

 
ً
الئقــة صحيــا املتقدمــة  تكــون  أن   *

الصحيــة. للكليــات 

يلــزم علــى الطالبــة قبــل تأكيــد قبولهــا 

االطــاع علــى تعهــد و إقــرار بســامتها 

الصحيــة واملوافقــة علــى مــا جــاء فيــه.

البكالوريوس

علمي

 وما

يعادله

الطب والجراحة
 الطب

البشري

 السنة

 التأسيسية

للكليات

الصحية

١

 طب وجراحة الفم

واألسنان

 طب

األسنان

دكتور صيدلة الصيدلة

دكتور عاج طبيعي

 الصحة

 وعلوم

التأهيل

العاج الوظيفي

التثقيف الصحي

التغذية اإلكلينيكية

علوم الوبائيات

علم النفس اإلكلينيكي

األشعة التشخيصية

العاج باألشعة

 التصوير باملوجات فوق

الصوتية

السمع والتوازن

أمراض التخاطب والبلع

الرعاية التنفسية

ال يوجد البكالوريوس

علمي

 وما

يعادله

يتم القبول على الهندسة 

الكهربائية ثم يتم 

التخصيص على أحد 

البرنامجين:

١. الهندسة اإللكترونية.

٢. هندسة االتصاالت.
الهندسة

 السنة

التأسيسية

 لكلية

الهندسة

٢

 الهندسة الصناعية

والنظم

الهندسة الطبية الحيوية
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تــــكـــــــــون املــتــقـــــــدمــــــة سعـــــوديـــــــة  * أن 

الــجـــنـــســــيــــــــــــة أو مــن أم ســـعــــــــوديــــــــــــة.

.
ً
 ونـــفــــســـــيــــــا

ً
* أن تكـــون الئقــــة صـحـــيـــــا

يلــزم علــى الطالبــة قبــل تأكيــد قبولهــا 

االطــاع علــى تعهــد و إقــرار بســامتها 

الصحيــة واملوافقــة علــى مــا جــاء فيــه.

البكالوريوس

علمي

 وما

يعادله

التمريض

التمريض

السنة

التأسيسية

لكلية

التمريض

	

القبالة

الشروط
 املؤهل الذي

تمنحه الكلية

 نوع

 الثانوية

املطلوبة
التخصص الكلية

 البرنامج

 الذي يتم

القبول عليه
م
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 ،
ً
 تحضيريــا

ً
 علــى التخصصــات، وال يوجــد فيهــا برنامجــا

ً
 مباشــرا

ً
: كليــات علميــة ويتــم القبــول فيهــا قبــوال

ً
ثانيــا

وهــي كاآلتــي:

٩

الشروط
 املؤهل الذي

تمنحه الكلية
نوع الثانوية البرنامج الكلية م

ال يوجد البكالوريوس علمي، إداري وما يعادلهما

اإلدارة

اإلدارة واألعمال

التسويق

إدارة املوارد البشرية

االقتصاد

االقتصاد املالي

املحاسبة

ال يوجد البكالوريوس علمي وما يعادله

الرياضيات

العلوم

الفيزياء

الفيزياء الطبية

األحياء

الكيمياء

ال يوجد البكالوريوس علمي وما يعادله

علوم الحاسبات

 علوم الحاسب
واملعلومات

 علوم الذكاء
االصطناعي

تقنية املعلومات

األمن السيبراني

نظم املعلومات

 علم البيانات
وتحليلها
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 على التخصصات، وال يوجد فيها 
ً
 مباشرا

ً
: كليات إنسانية والكلية التطبيقية ويتم القبول فيها قبوال

ً
ثالثا

، وهــي كاآلتي:
ً
 تحضيريــا

ً
برنامجــا

             

1٠

الشروط
 املؤهل الذي

تمنحه الكلية

 نوع الثانوية

املطلوبة
التخصص الكلية م

ال يوجد بكالوريوس

 أدبي، إداري،
 تحفيظ قرآن وما

يعادلهم

الدراسات اإلسامية

اآلداب ١

اللغة العربية

التاريخ

 علمي، أدبي،
 إداري، تحفيظ

قرآن وما يعادلهم

الصحافة الرقمية

اآلثار واملتاحف 

اإلرشاد السياحي

الجغرافيا و بعد إنهاء سنتين 
يتم تخصيص الطالبة في أحد 

البرنامجين التاليين:
١. الجغرافيا البيئية.

٢. نظم املعلومات الجغرافية 
واالستشعار عن بعد.

علم املعلومات

ال يوجد

بكالوريوس

 علمي، أدبي،
 إداري، تحفيظ

قرآن وما يعادلهم
الطفولة املبكرة

التربية ٢

إجراء الكشف الطبي للتحقق من 
سامة الطالبة الصحية والبدنية 
ومناسبتها للتخصص ويلزم على 

الطالبة قبل تأكيد قبولها االطاع 
على تعهد وإقرار بسامتها الصحية 

والبدنية ومناسبتها للتخصص 
واملوافقة على ماجاء فيه.

علمي ومايعادله
 علوم الرياضة والنشاط

البدني

ال يوجد
 علمي، أدبي،

 إداري، تحفيظ
قرآن وما يعادلهم

علم النفس
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ال يوجد

بكالوريوس

 علمي، أدبي، إداري،
تحفيظ قرآن وما يعادلهم

الخدمة االجتماعية  الخدمة
االجتماعية

	

ال يوجد  علمي، أدبي، إداري،
تحفيظ قرآن وما يعادلهم

القانون القانون 4

 اجتياز اختبار
املهارات الفنية

 علمي، أدبي، إداري،
تحفيظ قرآن وما يعادلهم

التصميم الجرافيكي والوسائط الرقمية

 التصاميم
والفنون

	

صناعة األفام والرسوم املتحركة

التصميم الداخلي

تصميم املنتجات

الفنون البصرية وبعد إنهاء فصلين 
دراسيين يتم تخصيص الطالبة في أحد 

املسارات التالية :
١. التصوير التشكيلي 

 ٢. الطباعة الفنية 
 	. النحت

تصميم األزياء والنسيج

 *)التصوير الضوئي )برنامج سيقما
 للمزيد من املعلومات عن برنامج سيقما *
نأمل االطاع على األسئلة الشائعة للقبول

ال يوجد
 علمي، أدبي، إداري،

تحفيظ قرآن وما يعادلهم

الترجمة/ اللغة اإلنجليزية

اللغات 6

الترجمة/ اللغة الفرنسية

اللغويات التطبيقية

دب اإلنجليزي والدراسات الثقافية
َ
اال

اللغة الصينية

ال يوجد دبلوم

 علمي، أدبي، إداري،
تحفيظ قرآن وما يعادلهم

التسويق

 الكلية
التطبيقية

	

إدارة املكاتب

علمي، إداري وما يعادلهما املحاسبة

علمي وما يعادله

فني إلكترونيات

مكافحة العدوى

البرمجة

تصميم الوسائط املتعددة

تقنية املعلومات

 علمي، أدبي، إداري،
تحفيظ قرآن وما يعادلهم

إدارة الضيافة

 إدارة السياحة والسفر

فن الطهي

الشروط
 املؤهل الذي
تمنحه الكلية نوع الثانوية املطلوبة التخصص الكلية م
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ضوابط التخصيص في الكليات التي تتطلب دراسة برنامج تأسي�ضي :  
يتــم تخصيــص الطالبــات فــي التخصــص املناســب فــي بعــض الكليــات التــي تتطلــب دراســة ســنة تأسيســية 

وفــق آليــة محــددة ومعلنــة للطالبــات فــي موقــع عمــادة القبــول والتســجيل، ويتــم ترتيــب الرغبــات فــي الكليــة 

حسب املواعيد املعلنة في  التقويم الجامعي  ،  وذلك عبر النظام األكاديمي للطالبات، وفيما يلي ضوابط 

تخصيص الطالبات التي تم تطبيقها في العام الجامعي  	١44 هـ  للتخصيص في الكليات الصحية وكلية 

 بأنهــا 
ً
الهندســة ، وكليــة اآلداب برنامــج الجغرافيــا وكليــة التصاميــم والفنــون قســم الفنــون البصريــة )علمــا

قابلــة للتغييــر وفــق مــا يســتجد مــن قــرارات مجلــس الجامعــة( .  

: تخصيص طالبات السنة التأسيسية للكليات الصحية:
ً
أوال

أ: ضوابط تخصيص طالبات السنة التأسيسية للكليات الصحية:

اجتياز جميع مقررات الســنة التأسيســية خال أربعة فصول دراســية من تاريخ تســجيل الطالبة في . ١

الجامعة مع احتســاب فصول االعتذار.

حصــول الطالبــة علــى معــدل تراكمــي ال يقــل عــن )4( للتخصيــص فــي كليــة الطــب البشــري وطــب . ٢

األســنان، وال يقــل عــن )	( فــي بقيــة الكليــات الصحيــة.

توفر مقاعد في برامج الكليات الصحية.. 	

يتــم تخصيــص الطالبــات املؤهــات للتخصيــص فــي الفصــل الدرا�ضــي الصيفــي مــن العــام الجامعــي . 4

	١44هـــ،  والفصــل الدرا�ضــي األول مــن العــام الجامعــي ١444ه والفصــل الثانــي فــي حــال اعتمــاد 

الفصول الدراسية الثاثة، حسب مؤشرات التخصيص التي تم التوقف عليها في الفصل الدرا�ضي 

الثانــي مــن العــام الجامعــي 	١44هـــ .

ب: الشروط الخاصة لتخصيص طالبات السنة التأسيسية في برنامج كلية طب األسنان: 

12

الشروط الكلية

 اختبار الجدارة والذي يتكون من اختبار املهارات اليدوية
)النحت على الشمع(.

طب األسنان
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ج: معايير املفاضلة لبرامج الكليات الصحية ما عدا كلية طب األسنان:

يتم املفاضلة آلًيا وتنافسًيا بين جميع الطالبات املؤهات للتخصيص وذلك حسب الترتيب اآلتي:

ترتيب الرغبات.. ١

املعدل التراكمي للسنة التأسيسية مستثنى منه املقررات اآلتية: انج ١	١، وسلم ١	١، وسلم . ٢

٢	٢، وعرب ١	١.

املعدل التراكمي للسنة التأسيسية )عند تساوي املعدل التراكمي الوارد في فقرة ٢(.. 	

النسبة املركبة للقبول في الكليات الصحية للعام الجامعي 	١44هـ وهي: )		% الثانوية العامة + . 4

		% القدرات +	4%التحصيلي( )عند تساوي املعدل التراكمي للسنة التأسيسية الوارد في فقرة 

.)	

تحدد املقاعد بحسب الطاقة االستيعابية للبرامج املختلفة.. 	

د: معايير املفاضلة وآلية الترشيح لبرنامج كلية طب األسنان: 

: آلية الترشيح الختبار الجدارة لبرنامج طب وجراحة الفم واألسنان:
ً
أوال

املفاضلــة آليــا وتنافســًيا بيــن الطالبــات الاتــي رغبتهــن األولــى أو الثانيــة طــب األســنان وفــق الطاقــة . ١

االســتيعابية املحــددة للبرنامــج وذلــك حســب الترتيــب اآلتــي: 

أ.    املعدل التراكمي للسنة التأسيسية مستثنى منه املقررات اآلتية: انج١	١، وسلم ١	١، وسلم ٢	٢، 

وعرب ١	١.

ب. املعدل التراكمي للسنة التأسيسية )عند تساوي املعدل التراكمي الوارد في فقرة أ(.

ت. النســبة املركبــة للقبــول فــي الكليــات الصحيــة للعــام الجامعــي 	١44هـ وهــي: )		% الثانويــة العامــة + 

		% القــدرات +	4% التحصيلــي( )عنــد تســاوي املعــدل التراكمــي للســنة التأسيســية الــوارد فــي فقــرة ب(.

يتم ترشيح )	6( طالبة من قبل عمادة القبول والتسجيل لدخول االختبار.. ٢

يتم تحديد موعد االختبار باالتفاق بين كلية طب األسنان وعمادة القبول والتسجيل. . 	

في حال تخلف الطالبة ألي سبب عن االختبار ُيلغى حقها من دخول املفاضلة وتعتبر غير مجتازة.. 4

: معايير املفاضلة لبرنامج طب وجراحة الفم واألسنان:
ً
ثانيا

يتــم املفاضلــة آلًيــا وتنافســًيا بيــن جميــع الطالبــات املجتــازات اختبــار الجــدارة وفــق الطاقــة االســتيعابية 

املحــددة للبرنامــج وذلــك حســب الترتيــب اآلتــي:

ترتيب الرغبات.. ١

النســبة املركبــة املكونــة مــن )		% مــن املعــدل التراكمــي للســنة التأسيســية مســتثنى منــه املقــررات . ٢

اآلتيــة: انــج ١	١، وســلم ١	١، وســلم ٢	٢، وعــرب ١	١ + 		% مــن درجــة اختبــار الجــدارة(.
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املعدل التراكمي للسنة التأسيسية )عند تساوي النسبة املركبة الواردة في فقرة ٢(.. 	

النســبة املركبــة للقبــول فــي الكليــات الصحيــة للعــام الجامعي	١44هـــ وهــي:  )		% الثانويــة العامــة+ . 4

		%القــدرات +	4%التحصيلــي( )عنــد تســاوي املعــدل التراكمــي الــوارد فــي فقــرة 	(.

تحدد املقاعد بحسب الطاقة االستيعابية للبرامج املختلفة.. 	

ه: التحويل إلى كليات املسار العام:

يتم تحويل طالبات السنة التأسيسية للكليات الصحية إلى كليات املسار العام في الحاالت التالية:

عــدم اجتيــاز جميــع مقــررات الســنة التأسيســية خــال أربعــة فصــول دراســية مــن تاريــخ تســجيل . ١

الطالبــة فــي الجامعــة مــع احتســاب فصــول االعتــذار.

حصول الطالبة على معدل تراكمي أقل من)	(.. ٢

عدم تحقيق شروط التخصيص الخاصة )إن وجدت(.. 	

عدم وجود مقاعد في الكليات الصحية املتاحة. . 4

ملحوظات مهمة:

ال يدخل في حســاب معدل الســنة التأسيســية لتخصيص الطالبات في برامج الكليات الصحية املقررات 

التي درســتها الطالبة من خارج خطة الســنة التأسيســية للكليات الصحية.

و: آلية التخصيص في كلية التمريض للفصل الدرا�ضي الثاني للعام الجامعي 1443هـ

: التخصصات املتاحة في نهاية السنة التأسيسية لكلية التمريض:
ً
أوال

: ضوابط تخصيص طالبات السنة التأسيسية لكلية التمريض: 
ً
ثانيا
اجتياز جميع مقررات الســنة التأسيســية خال أربعة فصول دراســية من تاريخ تســجيل الطالبة في ١. 

الجامعــة مــع احتســاب فصــول االعتذار.

حصول الطالبة على معدل تراكمي ال يقل عن )	( .٢. 

توفر مقاعد في برامج كلية التمريض.	. 
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التخصص القسم الكلية

التمريض التمريض
التمريض

القبالة تمريض األمومة وأمراض النساء والوالدة
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العــام 4.  مــن  الصيفــي  الدرا�ضــي  الفصــل  فــي  للتخصيــص  املؤهــات  الطالبــات  تخصيــص  يتــم 

الجامعي	١44هـــ، والفصــل الدرا�ضــي األول مــن العــام الجامعــي ١444ه والفصــل الثانــي فــي حــال 

اعتمــاد الفصــول الدراســية الثاثــةـ، حســب مؤشــرات التخصيــص التــي تــم التوقــف عليهــا فــي الفصــل 

الدرا�ضــي الثانــي مــن العــام الجامعي	١44هـــ.

ا: معايير املفاضلة لبرامج كلية التمريض:
ً
ثالث

يتم املفاضلة آلًيا وتنافسًيا بين جميع الطالبات املؤهات للتخصيص وفق الطاقة االستيعابية املحددة 

للبرنامج وذلك حســب الترتيب اآلتي: 

ترتيب الرغبات.١. 

املعدل التراكمي للسنة التأسيسية لكلية التمريض.٢. 

النســبة املركبــة للقبــول فــي الكليــات الصحيــة للعــام الجامعــي 	١44هـــ وهــي: )		% الثانويــة العامــة+ 	. 

للســنة  التراكمــي  املعــدل  تســاوي  )عنــد   )STEP اختبــار  +		%التحصيلــي+	١%  		%القــدرات 

التأسيســية الــوارد فــي فقــرة ٢(.

تحدد املقاعد بحسب الطاقة االستيعابية للبرامج املختلفة.4. 

ز. التحويل إلى كليات املسار العام:

يتم تحويل طالبات السنة التأسيسية لكلية التمريض إلى كليات املسار العام في الحاالت التالية:

عــدم اجتيــاز جميــع مقــررات الســنة التأسيســية خــال أربعــة فصــول دراســية مــن تاريــخ تســجيل ١. 

الطالبــة فــي الجامعــة مــع احتســاب فصــول االعتــذار.

حصول الطالبة على معدل تراكمي أقل من )	(.٢. 

عدم وجود مقاعد في البرامج املتاحة. 	. 

ملحوظات مهمة:

ال يدخــل فــي احتســاب معــدل الســنة التأسيســية لتخصيــص الطالبــات فــي برامــج كليــة التمريــض املقــررات 

التــي درســتها الطالبــة مــن خــارج خطــة الســنة التأسيســية لكليــة التمريــض.

فــي حــال عــدم إخــال الطالبــة املؤهلــة للتخصيــص لرغباتهــا عبــر النظــام األكاديمــي ســيتم تخصيصهــا 	 

حســب املقاعــد املتاحــة. 
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جامعة األميرة نورة بنت عبدالرحمن منارة املرأة للمعرفة والقيم

: تخصيص طالبات كلية الهندسة: 
ً
ثانيا

أ: ضوابط تخصيص كلية الهندسة: 

اجتياز جميع مقررات السنة التأسيسية خال أربعة فصول دراسية مع احتساب فصول االعتذار.. ١

حصول الطالبة على معدل تراكمي في السنة التأسيسية ال يقل عن )	(.. ٢

يتــم تخصيــص الطالبــات املؤهــات للتخصيــص فــي الفصــل الدرا�ضــي الصيفــي مــن العــام الجامعــي . 	

	١44هـــ،  والفصــل الدرا�ضــي األول مــن العــام الجامعــي ١444ه والفصــل الثانــي فــي حــال اعتمــاد 

الفصول الدراسية الثاثة، حسب مؤشرات التخصيص التي تم التوقف عليها في الفصل الدرا�ضي 

الثانــي مــن العــام الجامعــي 	١44هـــ.

ب: آلية الفرز للتخصصات في كلية الهندسة:

يتــم الفــرز عــن طريــق املفاضلــة آلًيــا وتنافســًيا بيــن جميــع الطالبــات املؤهــات للتخصيــص وذلــك حســب 

الترتيب اآلتي: 

ترتيب الرغبات.. ١

الطاقة االستيعابية لألقسام املختلفة.. ٢

معــدل النقــاط العلميــة للمقــررات التاليــة: )ريــض ١	١ت، فيــز ٢	١، عــال 	١١ت، فيــز 		١، ريــض . 	

		١ت، كيــم 		١(.

املعدل التراكمي للسنة التأسيسية )عند تساوي معدل النقاط العلمية الوارد في فقرة )	(.. 4

النســبة املركبــة للقبــول للعــام الجامعــي 	١44ه وهــي مجمــوع درجــات )		% الثانويــة العامــة+ . 	

		%القــدرات +	4%التحصيلــي( )عنــد تســاوي املعــدل التراكمــي للســنة التأسيســية الــوارد فــي فقــرة )4(.

تحدد املقاعد بحسب الطاقة االستيعابية للبرامج املختلفة.. 6

ج: التحويل إلى كلية أخرى: 

يتم تحويل طالبات السنة التأسيسية في كلية الهندسة إلى كليات أخرى حسب شروط التحويل املعلنة 

في الحاالت التالية:

عــدم اجتيــاز جميــع مقــررات الســنة التأسيســية خال أربعــة فصــول دراســية مــع احتســاب فصــول . ١

االعتــذار.

حصول الطالبة على معدل تراكمي أقل من )	(.. ٢

ملحوظات مهمة:

ال يدخل في حساب معدل السنة التأسيسية املقررات التي درستها الطالبة خارج خطة كلية الهندسة
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: تخصيص طالبات كلية اآلداب قسم الجغرافيا: 
ً
ثالثا

أ: التخصصات املتاحة في قسم الجغرافيا:

الجغرافيا البيئية.	 

نظم املعلومات الجغرافية واالستشعار عن بعد.	 

ب: ضوابط تخصيص طالبات الجغرافيا:

إنهاء ما ال يقل عن )	٢( وحدة دراسية من مقررات التخصص.	 

العــام 	  مــن  الصيفــي  الدرا�ضــي  الفصــل  فــي  للتخصيــص  املؤهــات  الطالبــات  تخصيــص  يتــم 

والفصــل  ١444ه  الجامعــي  العــام  مــن  األول  الدرا�ضــي  والفصــل  	١44هـــ،   الجامعــي 

التخصيــص  مؤشــرات  حســب  الثاثــة،  الدراســية  الفصــول  اعتمــاد  حــال  فــي  الثانــي 

	١44هـــ. الجامعــي  العــام  مــن  الثانــي  الدرا�ضــي  الفصــل  فــي  عليهــا  التوقــف  تــم   التــي 

ج: آلية الفرز للتخصيص في قسم الجغرافيا: 

 بين جميع الطالبات املتقدمات وذلك حسب الترتيب اآلتي:
ً
 وتنافسيا

ً
يتم الفرز عن طريق املفاضلة آليا

ترتيب الرغبات.. ١

املعدل التراكمي.. ٢

النسبة املركبة للقبول )عند تساوي املعدل التراكمي الوارد في النقطة ٢(. 	

تحدد املقاعد بحسب الطاقة االستيعابية للبرامج املختلفة.. 4

ملحوظات مهمة

ال يدخــل فــي حســاب املعــدل التراكمــي لتخصيــص الطالبــات املقــررات التــي درســتها الطالبة خــارج خطــة 

املســار العــام فــي قســم الجغرافيــا

: الفنون البصرية في كلية التصاميم والفنون: 
ً
رابعا

أ: التخصصات املتاحة في نهاية املسار العام في الفنون البصرية في كلية التصاميم والفنون:
 ١. الطباعة الفنية 

٢. النحت
	. التصوير التشكيلي 
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جامعة األميرة نورة بنت عبدالرحمن منارة املرأة للمعرفة والقيم

ب: ضوابط تخصيص طالبات املسار العام في الفنون البصرية في كلية التصاميم والفنون:

اجتيــاز جميــع مقــررات املســار العــام فــي الفنــون البصريــة خــال أربعــة فصــول دراســية مــع احتســاب . ١

فصــول االعتــذار. 

يتــم تخصيــص الطالبــات املؤهــات للتخصيــص فــي الفصــل الدرا�ضــي الصيفــي مــن العــام الجامعــي . ٢

	١44هـــ،  والفصــل الدرا�ضــي األول مــن العــام الجامعــي ١444ه والفصــل الثانــي فــي حــال اعتمــاد 

الفصول الدراسية الثاثة، حسب مؤشرات التخصيص التي تم التوقف عليها في الفصل الدرا�ضي 

الثانــي مــن العــام الجامعــي 	١44هـــ.

ج: آلية املفاضلة للتخصصات في كلية التصاميم والفنون: 

 بين جميع الطالبات املؤهات للتخصيص وفق الطاقة االستيعابية املحددة  
ً
 وتنافسيا

ً
يتم املفاضلة آليا

للبرنامج حسب اآلتي:

ترتيب الرغبات.. ١

املعدل التراكمي.. ٢

النسبة املركبة للقبول للعام الجامعي 	١44هـ وهي )		% الثانوية العامة + 	٢% القدرات +. 	

	٢% التحصيلي( )عند تساوي املعدل التراكمي للسنة التأسيسية الوارد في فقرة ٢(.

تحدد املقاعد بحسب الطاقة االستيعابية للبرامج املختلفة.. 4

ملحوظات مهمة

ال يدخــل فــي احتســاب معــدل املســار العــام فــي الفنــون البصريــة املقــررات التــي درســتها الطالبة خــارج خطــة 

كليــة املســار العــام للفنــون البصريــة.
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جامعة األميرة نورة بنت عبدالرحمن منارة املرأة للمعرفة والقيم

سياسة اإلعفاء من مقررات اللغة اإلنجليزية بجامعة االميرة نورة بنت عبد الرحمن:

 يمكن تقسيم كليات الجامعة وفق مقررات اللغة اإلنجليزية في املستوى األول والثاني إلى: 

ملحوظة مهمة: ال يوجد مقررات لغة إنجليزية يعفى عنها في كلية اللغات. 

: سياســة اإلعفــاء مــن مقــررات اللغــة اإلنجليزيــة لــكل مــن: )الســنة التأسيســية 
ً
أوال

للكليــات الصحيــة،  والســنة التأسيســية لكليــة التمريــض، وبرنامــج الفيزيــاء الطبيــة 
بكليــة العلــوم، ودبلــوم مكافحــة العــدوى بالكليــة التطبيقيــة( :

تــدرس الطالبــة فــي الســنة التأسيســية للكليــات الصحيــة، والســنة التأسيســية لكليــة التمريــض، وبرنامــج 

الفيزياء الطبية بكلية العلوم، ودبلوم مكافحة العدوى بالكلية التطبيقية، مقررين للغة اإلنجليزية هما: 

.)ENG 132( و مقــرر املســتوى الثانــي )ENG 131( مقــرر املســتوى األول

1٩

مقرر اللغة اإلنجليزية 

للمستوى الثاني

مقرر اللغة اإلنجليزية 

للمستوى األول
كلية / برنامج  القبول

ENG 132 ENG 131

	  السنة التأسيسية للكليات الصحية.
	  السنة التأسيسية لكلية التمريض. 
	  برنامج الفيزياء الطبية بكلية العلوم.

	  دبلوم مكافحة العدوى بالكلية التطبيقية.

املسار العام 	  كلية العلوم )باستثناء برنامج الفيزياء الطبية(.
	  كلية اآلداب.
	  كلية التربية.

	  كلية الخدمة االجتماعية.
	  الكلية التطبيقية )باستثناء دبلوم مكافحة العدوى ودبلوم 

فني الكترونيات(.
	  كلية التصاميم والفنون.

ENG 102 ENG 101

املسار األكاديمي 	  كلية اإلدارة واألعمال.
	  كلية علوم الحاسب واملعلومات.

	  كلية الهندسة.
	  كلية القانون.

	  دبلوم فني إلكترونيات بالكلية التطبيقية.
ENG 102-2 ENG 101-1
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اإلعفــاء مــن مقــرر اللغــة اإلنجليزيــة للمســتوى األول )ENG 131( للســنة التأسيســية 
للكليات الصحية والسنة التأسيسية لكلية التمريض وبرنامج الفيزياء الطبية  بكلية 

العلــوم ودبلــوم مكافحــة العــدوى بالكليــة التطبيقيــة : 

يتم في حال حصول الطالبة على درجة 5،5 في جميع مكونات اختبار IELTS األكاديمي: االستماع، القراءة،

الكتابة واملحادثة )أو ما يعادله( شهادة سارية املفعول كما هو موضح في الجدول أدناه.

Score Required
Language Exam

ENG 131

WritingReadingSpeakingListeningOverall

5.55.55.55.55.5IELTS Academic

2113181269TOEFL IBT

B2IESOL

شروط التقديم على طلب اإلعفاء من مقرر )ENG 131( للسنة التأسيسية للكليات 
الصحيــة والســنة التأسيســية لكليــة التمريــض وبرنامــج الفيزيــاء الطبيــة  بكليــة العلــوم 

ودبلــوم مكافحــة العــدوى بالكليــة التطبيقيــة : 

يمكــن للطالبــة التقــدم بطلــب اإلعفــاء مــن مقــرر املســتوى األول للغــة اإلنجليزيــة )ENG 131( بنــاء علــى 

مســتوى أدائهــا فــي أحــد

اختبارات اللغة اإلنجليزية العاملية املعترف بها وهي كالتالي:

	  اختبار ) IELTS ( النموذج األكاديمي.

.TOEFL IBT اختبار  	

.IESOL  اختبار  	

	  ال تقبل شهادة ) IELTS( ) نوع عام ( للمعادلة.

مع ضرورة التحقق مما يلي :

١.  التأكد من أن شهادة IELTS األكاديمي أو  TOEFL IBT أو IESOL  رسمية وموثقة.

٢.  التأكد من أن الشهادة سارية املفعول تكون الشهادة سارية املفعول ملدة سنتين من تاريخ إصدارها.

.IESOL أو TOEFL IBT  األكاديمي أو IELTS التأكد من تحقيق الدرجة اإلجمالية األدنى املطلوبة الختبار  .	

 أنه :  عند قبول الطلب سيتم رصد ناجح بدون درجة NP( No grade-Pass(  في السجل األكاديمي للطالبة.
ً
علما
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إجــراءات تقديــم طلــب اإلعفــاء مــن مقــرر )ENG 131( للســنة التأسيســية للكليــات 
الصحيــة والســنة التأسيســية لكليــة التمريــض وبرنامــج الفيزيــاء الطبيــة  بكليــة العلــوم 

ودبلــوم مكافحــة العــدوى بالكليــة التطبيقيــة :

ســيكون التقديــم مــن خــال خدمــة طلــب اإلعفــاء عــن مقــررات اللغــة اإلنجليزيــة  فــي الصفحــة الرئيســية  

لعمــادة القبــول والتســجيل عبــر الرابــط التالــي  :

https://www.pnu.edu.sa/ar/Deanship/Registration/NewStudents/Pages/pnuengdrop.aspx#content

كمــا ســيتم دراســة الشــهادات املقدمــة مــن قبــل لجنــة مختصــة خــال أســبوعين مــن انتهــاء فتــرة اســتقبال 

طلبــات اإلعفــاء.

مواعيــد التقديــم بطلــب اإلعفــاء مــن مقــرر )ENG 131( للســنة التأسيســية للكليــات 
الصحيــة والســنة التأسيســية لكليــة التمريــض وبرنامــج الفيزيــاء الطبيــة  بكليــة العلــوم 

ودبلــوم مكافحــة العــدوى بالكليــة التطبيقيــة : 

)ENG ١	٢مبدء استقبال طلبات اإلعفاء من مقرر  )١	/٢٢	األحد ١444/١/١6ه املوافق ١4/

)ENG ١	٢منهاية استقبال طلبات اإلعفاء من مقرر  )١	/٢٢	٢/	١444/١/٢ه املوافق  	الخميس 

ملحوظات مهمة :

١.  على الطالبة االلتزام بحضور املحاضرات حتى يتم إباغها رسميا بإعفائها والتوقيع على ذلك بالعلم.

٢.  نعتذر مقدما عن النظر في طلبات اإلعفاء بعد الفترة املحددة.

ملزيــد مــن االستفســارات عــن مقــررات اللغــة اإلنجليزيــة للســنة التأسيســية للكليــات الصحيــة والســنة 

التأسيســية لكليــة التمريــض وبرنامــج الفيزيــاء الطبيــة ودبلــوم مكافحــة العــدوى، نســعد بتواصلكــم علــى 

البريــد اإللكترونــي التالــي:    

Eli-ec@pnu.edu.sa
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جامعة األميرة نورة بنت عبدالرحمن منارة املرأة للمعرفة والقيم

ثانيا سياسة اإلعفاء من مقررات اللغة اإلنجليزية لكليات الجامعة العلمية والنظرية 
)باســتثناء كليــة اللغــات  والســنة التأسيســية للكليــات الصحيــة والســنة التأسيســية 
لكليــة التمريــض وبرنامــج الفيزيــاء الطبيــة  بكليــة العلــوم ودبلــوم مكافحــة العــدوى 

بالكليــة التطبيقيــة( :

وهي عبارة عن مقررين، أحدهما يتم دراسته في املستوى األول واآلخر في املستوى الثاني ومقررات اللغة 

اإلنجليزيــة وهــي نوعين:

أوال: مقررات اللغة اإلنجليزية )املسار العام( :

يتــم تدريســها للطالبــات املقبــوالت فــي كل مــن الكليــات اآلتيــة: كليــة العلــوم )باســتثناء برنامــج الفيزيــاء 

الطبيــة(، وكليــة اآلداب، وكليــة التربيــة، وكليــة الخدمــة االجتماعيــة، والكليــة التطبيقيــة )باســتثناء دبلــوم 

مكافحة العدوى ودبلوم فني إلكترونيات (، وكلية التصاميم والفنون وهي: ENG 101 للمستوى األول و 

ENG للمســتوى الثانــي.  102

ثانيا: مقررات اللغة اإلنجليزية )املسار األكاديمي (:

يتــم تدريســها للطالبــات املقبــوالت فــي كل مــن الكليــات اآلتيــة: كليــة اإلدارة واألعمــال، وكليــة علــوم الحاســب 

واملعلومــات وكليــة الهندســة، وكليــة القانــون ، و دبلــوم فنــي إلكترونيــات فــي الكليــة التطبيقيــة وهــي:

ENG 101-1 للمستوى األول و  ENG 102-2 للمستوى الثاني.
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اإلعفاء من مقررات اللغة اإلنجليزية للمسارين ) األكاديمي والعام (:

: اإلعفاء من مقررات اللغة اإلنجليزية للمستوى األول:
ً
أوال

يتم إعفاء الطالبات من مقرر اللغة اإلنجليزية للمسار العام ENG 101  و مقرر اللغة اإلنجليزية للمسار 

 ENG 101-1 األكاديمي

١.  إما باجتياز اختبار تحديد مستوى اللغة اإلنجليزية :

درجة اجتياز اختبار تحديد املستوى اللغة اإلنجليزية لإلعفاء من مقرري املستوى األول للغة اإلنجليزية للمسارين 
األكاديمي والعام

كلية اإلدارة واألعمال وكلية علوم الحاسب واملعلومات وكلية 
الهندسة وكلية القانون ودبلوم فني إلكترونيات في الكلية 

التطبيقية

كلية العلوم ) باستثناء الفيزياء الطبية(  وكلية اآلداب وكلية 
التربية وكلية الخدمة االجتماعية والكلية التطبيقية )باستثناء 

دبلوم مكافحة العدوى ودبلوم فني إلكترونيات (وكلية 
التصاميم والفنون

ENG 101-1   ENG 101

3533

٢.  أو بتقديم احدى الشهادات التالية:

Score Required

Language
Exam

ENG 101-1  ENG 101

W
rit

in
g

Re
ad

in
g

Sp
ea

ki
ng

Li
st

en
in

g

O
ve

ra
ll

W
rit

in
g

Re
ad

in
g

Sp
ea

ki
ng

Li
st

en
in

g

O
ve

ra
ll

3.53.53.53.53.52.52.53.03.03.0
 IELTS

Academic

4.04.03.53.54.03.03.03.03.03.5IELTS General

1121123111211231TOEFL IBT

A2 High PassIESOL
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جامعة األميرة نورة بنت عبدالرحمن منارة املرأة للمعرفة والقيم

: اإلعفاء من مقررات اللغة اإلنجليزية للمستوى الثاني:
ً
ثانيا

يتم إعفاء الطالبات من مقرر اللغة اإلنجليزية للمسار العام ENG 102 و مقرر اللغة اإلنجليزية للمسار 

األكاديمي ENG 102-2 إذا تقدمت الطالبة بإحدى الشــهادات التالية أو ما يعادلها وفق الجدول أدناه :

Score Required

Language
Exam

ENG 102-2  ENG 102

W
rit

in
g

Re
ad

in
g

Sp
ea

ki
ng

Li
st

en
in

g

O
ve

ra
ll

W
rit

in
g

Re
ad

in
g

Sp
ea

ki
ng

Li
st

en
in

g

O
ve

ra
ll

55555444.54.54
 IELTS

Academic

-----4.54.54.54.54.5IELTS General

1881675314514545TOEFL IBT

B1 High PassB1IESOL

شــروط التقديــم علــى طلــب اإلعفــاء مــن مقــررات اللغــة اإلنجليزيــة للمســتوى األول 
والثانــي للمســارين األكاديمــي والعــام:

يمكــن للطالبــة التقــدم بطلــب اإلعفــاء مــن مقــررات اللغــة اإلنجليزيــة للمســتوى األول والثانــي للمســارين 

األكاديمــي والعــام بنــاء علــى مســتوى أدائهــا فــي أحــد اختبــارات اللغــة اإلنجليزيــة العامليــة املعتــرف بهــا وهــي:

-  اختبار) IELTS ( النموذج األكاديمي، شهادة سارية املفعول.

-  اختبار) IELTS ( النموذج العام، شهادة سارية املفعول.

.TOEFL IBT  اختبار  -

.IESOL  اختبار  -

 أنه : 
ً
علما

-  يمكن للطالبة أن تقدم شهادة IELTS نوع أكاديمي ملعادلة مقرر املستوى الثاني املسار العام.

-  ال تقبل شهادة )IELTS ( نوع عام ) ملعادلة مقرر املستوى الثاني املسار األكاديمي(.

-  عند قبول الطلب سيتم رصد درجة ناجح بدون درجة ) NP ( في السجل األكاديمي للطالبة.
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جامعة األميرة نورة بنت عبدالرحمن منارة املرأة للمعرفة والقيم

إجــراءات تقديــم طلــب اإلعفــاء مــن مقــررات اللغــة اإلنجليزيــة للمســتوى األول والثانــي 
للمســارين األكاديمــي والعــام: 

ســيكون التقديــم مــن خــال خدمــة طلــب اإلعفــاء عــن مقــررات اللغــة اإلنجليزيــة فــي الصفحــة الرئيســية 

لعمــادة القبــول والتســجيل عبــر الرابــط التالــي:

https://www.pnu.edu.sa/ar/Deanship/Registration/NewStudents/Pages/pnuengdrop.aspx#content

كمــا ســيتم دراســة الشــهادات املقدمــة مــن قبــل لجنــة مختصــة خــال أســبوعين مــن انتهــاء فتــرة اســتقبال 

طلبــات اإلعفــاء.

مواعيد التقديم بطلب اإلعفاء من مقررات اللغة اإلنجليزية للمستوى األول والثاني 
للمسارين األكاديمي والعام:

بدء استقبال طلبات اإلعفاء من: 
ENG 102-2, ENG 101-1 , ENG 102 ,ENG 101

 األحد ١444/١/١6ه املوافق ١4/	/٢٢	٢م 

نهاية طلبات اإلعفاء من:
ENG 102-2, ENG 101-1 , ENG 102 ,ENG 101

 الخميس 	١444/١/٢ه املوافق  	٢/	/٢٢	٢م

ملحوظات مهمة:

١.  على الطالبة االلتزام بحضور املحاضرات حتى يتم إباغها رسميا باإلعفاء .

٢.  نعتذر مقدما عن النظر في طلبات اإلعفاء بعد الفترة املحددة.

ملزيــد مــن االستفســارات عــن مقــررات اللغــة اإلنجليزيــة للمســارين األكاديمــي والعــام نســعد بتواصلكــم علــى 

البريــد االلكترونــي التالــي :                               

Eli-ec@pnu.edu.sa 
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جامعة األميرة نورة بنت عبدالرحمن منارة املرأة للمعرفة والقيم

أسئلة شائعة عن القبول وعن اختبار تحديد مستوى اللغة اإلنجليزية: 

: عن القبول: 
ً

أوال

س: ما هو برنامج سيقما؟ 

 
ً
ج: هــو برنامــج بكالوريــوس يحتــوي علــى نقــاط خــروج اختياريــة، بحيــث يمكــن للطالبــة املقبولــة عليــه وفقــا

لضوابــط معتمــدة ومحــددة الخــروج مــن البرنامــج خــال الســنتين األولــى ، كالتالــي: 

نقطة الخروج األولى: درجة الدبلوم املشارك مساعد مصور ضوئي:

 
ً
هــي درجــة علميــة يمنحهــا قســم الفنــون البصريــة كنقطــة خــروج اختياريــة لبرنامــج التصويــر الضوئــي وفقــا

، بواقــع )6	( 
ً
للسياســات املنظمــة لذلــك، بعــد إتمــام جميــع مقــررات الســنة األولــى وعددهــا )١٢( مقــررا

وحــدة دراســية معتمــدة. 

نقطة الخروج الثانية: درجة الدبلوم في التصوير الضوئي:

 
ً
هــي درجــة علميــة يمنحهــا قســم الفنــون البصريــة كنقطــة خــروج اختياريــة لبرنامــج التصويــر الضوئــي وفقــا

، بواقــع )		( 
ً
للسياســات املنظمــة لذلــك، بعــد إتمــام جميــع مقــررات الســنتين األولــى وعددهــا )	٢( مقــررا

وحــدة دراســية معتمــدة تشــمل علــى التدريــب امليدانــي فــي الفصــل الصيفــي بعــد املســتوى الرابــع كمتطلــب 

إجبــاري للحصــول علــى درجــة الدبلــوم فــي التصويــر الضوئــي. 

س: هل األولوية في القبول للحاصلين على شهادة الثانوية لهذا العام؟

 يكــون قــد م�ضــى 
ّ
ج: األولويــة فــي القبــول حســب النســب  املوزونــة : )الثانويــة + القــدرات + التحصيلــي(، وأال

علــى حصــول الطالبــة علــى الثانويــة أكثــر مــن خمس ســنوات.

س: هل يوجد قبول للفصل الدرا�ضي الثاني؟

ج: القبول في الجامعة سنوي، وال يوجد قبول في الفصل الدرا�ضي الثاني.

س: هل يوجد أولوية للقبول حسب تاريخ التقديم؟

ج: ليــس هنــاك أولويــة فــي القبــول بنــاء علــى تاريــخ التقديــم وبالتالــي التقديــم أول أو آخــر يــوم ال يؤثــر طاملــا أنــه 

فــي الفتــرة املحــددة للتقديــم.
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س: هل بإمكاني التقديم من جديد على إحدى الجامعات وأنا طالبة مقيدة في إحدى الجامعات؟

ج: ال يحق للطالبة املنتظمة في إحدى الجامعات التقديم على بوابة القبول املوحد إال إذا كانت منسحبة 

مــن جامعتها.

س: هل يحق لي االنسحاب من القبول بعد تأكيد القبول؟ وما هي اإلجراءات؟

ج: نعم يحق لك االنســحاب من القبول ،وإذا كان االنســحاب قبل اســتخراج البطاقة الجامعية للطالبة 

فيكتفى بإنهاء إجراءات االنسحاب عن طريق خدمة مقبول  ،وإذا كان بعد استخراج البطاقة الجامعية 

فيتطلب على الطالبة التواصل مع عمادة القبول والتسجيل إلنهاء إجراءات االنسحاب .

س: هل بإمكاني الذهاب للجامعة للتقديم؟

، ولن يتم استقبال طلبات التقديم بحضورك ملقر الجامعة.
ً
ج: ال يمكنك ذلك، فالتقديم إلكترونيا

س: ما هي شروط ومعايير القبول في الجامعة؟

ج:  شروط ومعايير القبول موجودة في هذا الدليل.

س: كيف أحصل على رقمي الجامعي؟

ج:  بعــد قبولــك فــي الجامعــة ســتصلك رســالة بالرقــم الجامعــي علــى جوالــك، لــذا احر�ضــي علــى كتابــة رقــم 

جــوال صحيــح وفعــال فــي البوابــة.

س: ما هي الحاالت التي يتم إلغاء قبول الطالبة فيها؟

يتــم إلغــاء قبــول الطالبــة عنــد : )١( عــدم إكمــال اجــراءات القبــول فــي الفتــرة الزمنيــة املعلنــة، )٢(  مخالفــة 

شــروط القبــول املعلنــة ،  ) 	( ادخــال املتقدمــة بيانــات غيــر صحيحــة فــي طلــب القبــول اإللكترونــي، ) 4( 

وجــود ســجل ســابق للطالبــة فــي الجامعــة .

لــي التقديــم مــرة أخــرى للحصــول علــى درجــة  س: تخرجــت مــن الجامعــة بدرجــة الدبلــوم هــل يتــاح 

البكالوريــوس؟

 ال يوجد نظام تجسير في جامعة األميرة نورة بنت عبد الرحمن.
ً
ج: حاليا

27



28جامعة األميرة نورة بنت عبدالرحمن منارة املرأة للمعرفة والقيم

س: هل تقبل الطالبة غير السعودية من أم سعودية؟

ج: نعــم يتــم معاملتهــا معاملــة الطالبــة الســعودية  وبعــد القبــول عليهــا مراجعــة عمــادة القبــول والتســجيل 

مــع إحضــار صــور مــن اإلقامــة وجــواز الســفر وشــهادة امليــاد وبطاقــة األحــوال الخاصــة بوالدتهــا.

س: ماذا يحصل لو انقطعت عن الدراسة في فصل القبول؟ 

ج: يطوى قيد الطالبة إذا انقطعت عن الدراســة في جميع املقررات في فصل القبول، وال يتاح لها إعادة 

القيــد بعدهــا للجامعــة. 

س: هل يحق للطالبة التأجيل أو االعتذار في فصل القبول؟ 

ج: ال يحق للطالبة التأجيل واالعتذار في فصل القبول.

س: ماذا يتضمن نموذج التعهد  للمقبوالت في السنة التأسيسية للكليات الصحية وكلية التمريض؟

ج: يتضمــن اإلقــرار بســامة الطالبــة الصحيــة والنفســية ، ومناســبتها للتخصــص ، وفــي حــال ثبــت خــاف 

ذلــك بالفحــص الطبــي فــإن للجامعــة الحــق فــي تحويــل قبولهــا للتخصصــات األخــرى داخــل الجامعــة 

) نموذج التعهد (

أتعهد أنا الطالبة ............................... 

املقبولة في السنة التأسيسية للكليات الصحية / كلية التمريض بجامعة األميرة نورة بنت عبدالرحمن.

بســامة حالتــي الصحيــة والنفســية، وإذا ثبــت خــاف ذلــك بالفحــص الطبــي فإنــه يحــق للجامعــة تحويــل 

قبولــي للتخصصــات األخــرى داخــل الجامعــة.
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س: ماذا يتضمن  نموذج التعهد لطالبات  قسم علوم الرياضة البدنية؟

ج: يتضمــن اإلقــرار بســامة الطالبــة الصحيــة والبدنيــة، وأن يكــون مؤشــر كتلــة الجســم فــي الحــدود 

الطبيعيــة )24.9-18.5( )كتلــة الجســم = الــوزن كجــم / مربــع الطــول باملتــر(، ومناســبتها للتخصــص، وفــي 
حــال ثبــت خــاف إقرارهــا  بالفحــص الطبــي فــإن للجامعــة الحــق فــي تحويــل قبولهــا للتخصصــات األخــرى 

داخــل الجامعــة :

) نموذج التعهد (

أتعهد أنا الطالبة ...............................

املقبولة في كلية التربية تخصص علوم الرياضة البدنية بجامعة األميرة نورة بنت عبدالرحمن.

بســامة حالتــي الصحيــة والبدنيــة، وأن يكــون مؤشــر كتلــة الجســم فــي الحــدود الطبيعيــة )18.5-24.9( 

)كتلــة الجســم = الــوزن كجــم / مربــع الطــول باملتــر(، وإذا ثبــت خــاف ذلــك  بالفحــص الطبــي فإنــه يحــق 

للجامعــة تحويــل قبولــي للتخصصــات األخــرى داخــل الجامعــة.

س: هل ضوابط وشروط التخصيص ثابتة ؟

ج: ال هــي قابلــة للتغييــر وفــق مــا يســتجد مــن قــرارات مجلــس الجامعــة، فمــا انطبــق علــى العــام املا�ضــي قــد ال 

ينطبــق

على العام القادم.
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استمارة الكشف الطبي للمتقدمات على قسم علوم الرياضة البدنية

: البيانات الشخصية : )تعبأ من قبل املتقدمة(
ً
أوال

السجل املدني:االســـــــــم:

             /          /       تاريخ امليـاد:رقم الجوال:

: بيانات الحالة الصحية والتاريخ الطبي للمتقدمة: )تعبأ من قبل املتقدمة(
ً
ثانيا

عزيزتي املتقدمة:

هل تعانين من أي من املشاكل الصحية التالية :

ماحظاتالنعمHealth Problemاملشكلة الصحية
Thalassemiaفقر دم حوض البحر األبيض املتوسط

Sickle Cell Anemiaفقر الدم املنجلي

Allergiesالحساسية

Asthmaالربو

Neurological Diseasesأمراض عصبية

Seizure Disorder / Epilepsyصرع

 سكري كم النوع األول املعتمد على
النسولين

Diabetes I

Blood Pressureضغط الدم

Frequent Infectionsالتهابات متكررة

Frequent Headachesصداع متكرر

Heart Conditionsأمراض القلب

Glasses/ Contact Lensesاستخدام نظارات طبية/ عدسات الصقة

Multiple Sclerosisالتصلب املتعدد

Lupusالذئبة الحمراء

Impaired mobility/ physicalإعاقة حركية

Bones and Joints Difficultiesمشاكل في العظام واملفاصل

Visual Difficultiesمشاكل بصرية

Hearing Difficultiesمشاكل سمعية

Emotional/ Mental Disorderمشاكل نفسية/ عاطفية

Other Health Problemsمشاكل صحية أخرى
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س: هل تعانين من أي مشاكل صحية أو نفسية أو اجتماعية أخرى؟ اذكريها.

.......................................................................................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................................................................................

س: الرجاء وصف أي مرض جسدي او نف�ضي أو عمليات جراحية قمت بها سابقا أو حاليا.

.......................................................................................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................................................................................

س: هل لديك أي مشاكل في العظام أو املفاصل أو العضات تزداد سوءا بممارسة الرياضة؟

.......................................................................................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................................................................................

س: هل لديك أي مانع صحي آخر ال يسمح لك بممارسة الرياضة أو بذل أي جهد بدني عنيف؟ اذكريه.

.......................................................................................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................................................................................

س: هل تتناولين أي أدوية بصورة منتظمة أو متقطعة؟ الرجاء ذكر اسم الدواء والجرعة واملرض.

.......................................................................................................................................................................................................................

الجرعةاسم الدواءاملرض

أتعهــد أنــا  الطالبــة / ..................................................................... بصحــة املعلومــات الــواردة أعــاه وأتحمــل كافــة 

املســؤولية، وإذا ثبــت خــاف ذلــك  فإنــه يحــق للجامعــة  تحويــل قبولــي  مــن كليــة التربيــة )تخصــص علــوم 

الرياضــة البدنيــة( إلــى التخصصــات األخــرى داخــل الجامعــة  وفــق ضوابــط ومعاييــر القبــول، وعلــى ذلــك 

أوقــع باملوافقــة.

االسم:   .........................................................................     التوقيع:   ....................................................

                         التاريخ:            /         /        ١4 هـ
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: بيانات الكشف الطبي: ) تعبأ من قبل الطبيبة (
ً
ثالثا

١.  فحص مؤشر كتلة الجسم:

الوزن:الطول:

املعادلة مؤشر كتلة الجسم = الوزن بالكيلوجرام ÷ الطول باملتر ²
أو من موقع وزارة الصحة السعودية: 

https://www.moh.gov.sa/HealthAwareness/MedicalTools/Pages/BodyMassIndex.aspx

توقيع الطبيب املختصغير الئقةالئقةالدرجةالفحص

 مؤشر كتلة الجسم
تتراوح بين 	.	١- ٩.٢4

Body Composition

٢. فحص القوام:

توقيع الطبيب املختصغير سليمةسليمةالفحص

Kyphosis                                                           تحدب الظهر

Lumber Lordosis                                         التقعر القطني

Round Shoulder                                     استدارة الكتفين

Scoliosis                      االنحناء الجانبي في العمود الفقري

Low Shoulders                                          سقوط الكتفين

Knock-Knee                                          اصطكاك الركبتين

Foot & Ankle Deviations      انحرافات القدم والكاحل

	. الكشف اإلكلينيكي:

توقيع الطبيب املختصغير سليمةسليمةالفحص

سامة الجهاز الدوري

سامة الجهاز العظمي

سامة الجهاز التنف�ضي

النطق

اإلبصار) العين اليمنى، العين اليسرى(

السمع
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سعادة الدكتورة رئيسة قسم علوم الرياضة البدنية                                                                     وفقها هللا

السام عليكم ورحمة هللا وبركاته

أعيد لكم تقرير الكشف الطبي للمتقدمة املوضح بياناتها أعاه حيث كانت النتيجة:

 ملمارسة الجهد البدني.
ً
              الئقة طبيا

 ملمارسة الجهد البدني.
ً
              غير الئقة طبيا

                                   الختم الرسمي                                                                      مديرة املركز الطبي لجامعي        

                                                                                 االسم:  .............................................................

                                                                                  التوقيع: ............................................................    

                                                                                 التاريخ: ............./ .............../  ......................... 
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: عن اختبار تحديد مستوى اللغة اإلنجليزية: 
ُ
ثانيا

س: ما هو اختبار تحديد مستوى اللغة اإلنجليزية؟ 

ج: هــو اختبــار إلكترونــي يحــدد مســتوى الطالبــة فــي اللغــة اإلنجليزيــة بقياســه لعــدد مــن املهــارات، وهــو 

متكيــف مــع إجابــات الطالبــة بحيــث يتــم اختيــار وتقديــم األســئلة بنــاء علــى إجابتهــا ممــا يعكــس مســتواها فــي 

اللغة، لذا على الطالبة تحري الدقة عند اختيار اإلجابات، ولكل طالبة موعد محدد ســيتم اإلعان عنه 

فــي كل مــن موقــع الجامعــة وعمــادة القبــول والتســجيل وفــي تويتــر.  

س: ماذا يلزم على الطالبة تجهيزه قبل وأثناء وقت اختبار تحديد املستوى؟

ج: يلزم على الطالبة أن تستعد لاختبار بتجهيز اآلتي:

-  قراءة تعليمات االختبار املوجودة بالعرض.

 باتا طلب املساعدة أثناء أداء االختبار، حيث أن هذا االختبار سيضعك في املستوى املناسب 
ً
-  يمنع منعا

لدراسة اللغة االنجليزية.

-  التأكــد مــن ادخــال اســم املســتخدم والرقــم الســري بشــكل صحيــح، حيــث ســيكون لديــك ثــاث محــاوالت 

إلدخــال الرقــم الســري، وفــي حــال حــدوث خطــأ فــي اإلدخــال لــن تتمكنــي مــن الدخــول لاختبــار.

س: هل يمكن تأدية االختبار عن طريق الجوال؟

ج: ال يمكنك استخدام الجوال لتأدية االختبار وعليك اتباع التعليمات السابقة للسؤال.

س: كم هي مدة اختبار تحديد مستوى اللغة اإلنجليزية؟ 

ج: مدتــه 	6 دقيقــة، مقســمة علــى جزئييــن: القســم األول: مهــارة الكتابــة والقــراءة والقواعــد واملفــردات، 

والقســم الثانــي: مهــارة املحادثــة واالســتماع. 

س: ماذا أفعل إذا حدثت مشكلة في الجهاز أثناء تأدية االختبار؟ 

، ويعــود عنــد تســجيل 
ً
ج: عنــد حــدوث مشــكلة فــي الجهــاز أو عطــل بالشــبكة ســيتوقف املؤقــت تلقائيــا

الدخــول لاختبــار مــرة أخــرى.
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س: ماذا افعل في حال وجود أي استفسار قبل االختبار؟

ج: ال تترددي بالتواصل معنا على البريد اإللكتروني: 

Eli-ept@pnu.edu.sa

س: هل يتم إعادة االختبار عند تغيبي عن اليوم املحدد الختبار تحديد مستوى اللغة اإلنجليزية؟ 
ج: ال يوجــد إعــادة لاختبــار، وعنــد تغيــب الطالبــة عــن اليــوم املحــدد ســيتم تســكينها فــي املســتوى األول 

.
ً
تلقائيــا

س: هل يوجد رسوب في اختبار تحديد مستوى اللغة اإلنجليزية؟ 

ج: ال يوجــد رســوب فــي االختبــار، فهــو اختبــار لتحديــد املســتوى فقــط يقيــس مســتوى الطالبــة فــي اللغــة 

اإلنجليزيــة لتســكن فــي املســتوى املناســب.



للتواصل:
عـمــــادة الــقــبـــول والــتـســجــيـــل
في جامعة األميرة نورة بنت عبدالرحمن

0118243502
0118243505

0118242959   -
0118243479   -

Dar-ad@pnu.edu.sa

admission_pnu

01182434890118243503   -     
0118243453


