
 عمادة القبول والتسجيل

التحويل الخارجي إلى جامعة األميرة نورة بنت التقديم على طريقة 
 عبدالرحمن



 لتقديم جديد 

1 

 : عزيزتي املتقدمة
 الضغط لتقديم طلب تحويل جديد

ً
، عليك أوال

 على أيقونة إنشاء حساب ألول مرة في البوابة

 :لتقديم طلب جديد، يتم الدخول على الرابط 
    https://banssb.pnu.edu.sa/PROD_ar/bwykolad.P_ShowSummary   



 لتقديم جديد 

2 

  مقيم هوية/املدني السجل إدخال يتم
   .متابعة على الضغط ثم التسجيل عملية إلتمام وذلك باملتقدمة الخاص االلكتروني والبريد 

 رسالة ستصلك حيث اإللكتروني، البريد كتابة عند الدقة تحري  الطالبة على :مهمة ملحوظة
 للدخول  السري  الرقم على تحتوي  املسجل البريد لتأكيد دقائق غضون  في تحقق

  ( الهام غير  البريد صندوق  في الرسالة تصلك قد )



 لتقديم جديد 

3 

 .املسجل اإللكتروني البريد على السر  بكلمة البرنامج يزودك سوف
 األولى الصفحة إلى للرجوع موافق أيقونة على الضغط املتقدمة على 

 والتقديم التسجيل إجراءات الستكمال

 للمتقدمة املدخل اإلقامة / الهوية رقم هنا سيظهر 



 لتقديم جديد 

4 

 هوية/املدني السجل ادخال يتم
 تم الذي السري  والرقم  مقيم

 االلكتروني البريد على إرساله
 الحساب إنشاء عند املسجل

071684 



 لتقديم جديد 
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 ثم ومن الخارجي التحويل اختيار يتم
  الستكمال ارسال أيقونة على الضغط
 التسجيل إجراءات



 لتقديم جديد 
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إلتمام عملية التقديم نأمل التحقق من صحة البيانات الظاهرة، 
وفي حال عدم ظهورها نأمل تعبئتها على أن يكون االسم باللغة 

 للهوية الوطنية
ً
هوية مقيم وجواز / العربية واالنجليزية مطابقا

 (.إن وجد) السفر 
 .حقل إلزامي*

  املدخلة البيانات جميع تكون  أن يجب :مالحظة
ً
 مطابقة إلكترونيا

  .املرفقة املستندات ألصل
 



 لتقديم جديد 
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 ادخال كافة املعلومات في الحقول بكل دقة ووضوح
باااااااااااااااااااااالرقم رقااااااااااااااااااااام الجاااااااااااااااااااااوال يجاااااااااااااااااااااب أن وإلدخاااااااااااااااااااااال 

 يبدأ ********966



 لتقديم جديد 
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ادخاااااااااااال درجاااااااااااة اختباااااااااااار اللغاااااااااااة االنجليزياااااااااااة 
للتخصصاااااااااات الشااااااااا  تشااااااااااتر   اااااااااهادة لغااااااااااة 

 .إنجليزية

 إدخال املعلومات األكاديمية للطالبة 



 لتقديم جديد 
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   واملوافقة االقرار  على االطالع   



 لتقديم جديد 

9 

 اختيار  أيقونة على الضغط املستندات لرفع
 تحميل أيقونة على الضغط ثم ومن ملف

 . (التالية الصفحة) على الضغط ثم



 لالطالع على تفاصيل حالة الطلب 

10 

 يمكنك اختيار أيقونة عرض
ً
 لالطالع على البيانات املدخلة سابقا

 ولتعديل طلب سابق يمكن الضغط على تحرير
  . 



 سداد الرسومآلية 


