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مقدمة الطبعة الثانية

     صدرت الطبعة األولى من سلسلة لو سمحِت عام 2016 ولقيت إقباالً كبيرا 
من داخل الجامعة وخارجها ألسباب منها: أنها أجابت على الكثير من التساؤالت 
باإلضافة لسهولة  التعليمية  الهيئة  واإلدارية وعضو  الطالبة  تحتاجها  التي قد 

المحتوى واالحترافية بالعرض واإلخراج.
السلسلة، وتوافر معلومات جديدة، واجتماع  المطبوعة من  النسخ  لنفاد   

ً
ونظرا

يديكم،  بين  التي  الثانية  الطبعة  إعــداد  األمر  اقتضى  لذا  مختلفة،  مالحظات 
أخذنا فيها  الالئحة. كما  تعديل في  أو  إجراءات  ما استجد من  راعينا فيها  وقد 

بالمالحظات والتصحيحات الالزمة.
وتحتوي هذه الطبعة عدد من الكتيبات الجديدة التي رأينا حاجة الطالبة لها، مثل 

تخصصت وخطتي ومرشدتي وإذا أردت أن..؟
اإللكترونية  بنسختها  متوفرة  السلسلة ستكون  هذه  أن  إلى  اإلشارة  وتجدر 
على موقع الجامعة لالستفادة منها لعدد أكبر من مرتادي موقع الجامعة في 

كل وقت وكل مكان.
     ونتقدم بالشكر واالمتنان إلى كل من ساهم في بناء هذه السلسلة حتى 
دراج  يحي  بنت  تغريد  الطالبة  من:  كالً  بالشكر  ونخص  الصورة،  بهذه  لك  وصلت 

والطالبة شذى بنت طارق العلي لمشاركتهما الفعالة في التصميم واإلخراج.
     وريم بنت محمد البريكان لمتابعتها الطباعة، ونهالء بنت فهد الدوسري وحصة 
بنت محمد العثمان وأمل بنت سليمان الجريفاني لمراجعتهن الكتيبات بعد الطباعة.
والشكر موصول إلى فريق العمل في إدارة الطباعة والنشر في جامعة األميرة 

نورة لتعاونهم وحرصهم على جودة العمل.

تم االنتهاء من هذا الكتيب في شهر ذي القعدة 1٤٣٩هـ
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     تعد عمادة القبول والتسجيل همزة وصل بين الجامعة والطالبة والمجتمع، 
فمن أروقتها تنطلق الطالبة إلى رحاب الجامعة، ومن أروقتها تنطلق الخريجة إلى 
رحاب المجتمع، وبين االنطالقتين تحمل العمادة على عاتقها مهمة تزويد الطالبة 
بالمعلومات الكافية عن العمليات األكاديمية واإلجراءات التنظيمية، كما تسعى 
وإنجاز  العمل  آلية  تحسين  في  تساهم  التي  التقنية  التطورات  مواكبة  إلى 
المهام. ومن هذا المنطلق تقدم عمادة القبول والتسجيل في جامعة األميرة 
نورة بنت عبدالرحمن هذه السلسلة التوضيحية التي تبين اإلجراءات األكاديمية 

التي قد تحتاج إليها الطالبة في مشوارها التعليمي.  
ومنسوبيها،  الجامعة  لطالبات  موجهة  من سلسلة  جزء  هو  الكتيب  هذا       
تحتاج  التي قد  األكاديمية  اإلجراءات  يوضح   

ً
دليالً مرشدا السلسلة  عد هذه 

ٌ
وت

إليها الطالبة في مسيرتها الجامعية، حيث يوفر المعلومة الكافية لبناء خبراتها 
بنفسها.   

نرجو الله تعالى أن تحقق هذه السلسة تطلعاتنا وأن تكون كافية ومستوفية 
لجميع االستفسارات. 

حتى  السلسلة  بناء هذه  في  من ساهم  إلى كل  واالمتنان  بالشكر  ونتقدم 
دراج  يحي  بنت  تغريد  الطالبة  من:  كالً  بالشكر  ونخص  الصورة،  بهذه  لك  وصلت 
والطالبة شذى بنت طارق العلي لمشاركتهما الفعالة في التصميم واإلخراج، و أ. 
ريم بنت محمد البريكان لمتابعتها الطباعة، كما نقدم أسمى آيات الشكر لفريق 
لتعاونهم وحرصهم  نورة  األميرة  جامعة  والنشر في  الطباعة  إدارة  العمل في 

على جودة العمل. 

مقدم الطبعة االولى
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     هو عملية إنهاء الدرجة العلمية وتتوج بحفل مخصص لهذه المناسبة يقام 
في رحاب الجامعة، ويعد حفل التخرج بداية لمرحلة جديدة في حياة خريجة جامعة 

األميرة نورة بنت عبدالرحمن، للمساهمة في بناء الوطن وخدمة المجتمع.

1. تتخرج الطالبة بعد إنهاء متطلبات التخرج بنجاح حسب الخطة الدراسية، على 
أال يقل معدلها التراكمي عن )2(؛ أي عن مقبول. 

العربية  باللغتين  تخرج  وثيقة  نورة  األميرة  جامعة  في  خريجة  كل  تمنح   .2
واإلنجليزية معتمدة من عميدة القبول والتسجيل ومختومة بختم الجامعة.

باللغة  أكاديمي  درجــات  سجل  نورة  األميرة  جامعة  في  خريجة  كل  تمنح   .3
 بختم الجامعة.

ً
 ومختوما

ً
العربية معتمدا

4. تتوقف كافة مستحقات الطالبة من مكافآت ومكافأة امتياز وبدالت من 
تاريخ تخرجها، وتتوقف قبل ذلك لمن تجاوزت مدة البرنامج قبل التخرج.

التخرج  إنهاء متطلبات  التحقق من  الطالبة مسؤولة مسؤولية تامة عن   .5
في البرنامج المقيدة به، ويجب متابعة مرشدتها األكاديمية، والتعرف على 

طريقة مطابقة خطتها في النظام األكاديمي.

التخرج
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عد عمادة القبول والتسجيل في جامعة األميرة نورة بنت عبدالرحمن هي 
ُ
     ت

الجهة المسؤولة عن اإلجراءات األكاديمية لتخريج الطالبة؛ وتتم عملية التخريج 
كاآلتي:

حدد قائمة المتوقع تخرجهن بالتحقق من إنهاء متطلبات التخرج وذلك بعد 
ُ
1. ت

األسبوع الرابع من كل فصل دراسي.
كافة  إدراج  من  للتأكد  السادس  األسبوع  في  للكليات  القائمة  ترسل   .2

المتوقع تخرجهن مع المشاركات في حفل التخرج الفصل الدراسي الثاني.
إعادة  يتم  التراكمية  المعدالت  واحتساب  النهائية  االختبارات  انتهاء  بعد   .3

التحقق من إنهاء متطلبات التخرج وتحديد قائمة الخريجات. 
4. تتخرج الطالبة فعليا بتغيير حالة التسجيل إلى )خريجة(. 

إجراءات التخريج في عمادة القبول والتسجيل

٤
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     يجب على الخريجة اتباع اإلجراءات اآلتية لتضمن استالم وثيقتها في الوقت 
المناسب:

التي  المواعيد  حسب  واإلنجليزية  العربية  باللغتين  االسم  بيانات  تحديث   .1
تعلنها عمادة القبول والتسجيل.

2. متابعة إعالنات موقع الجامعة لمعرفة الجدول الزمني لتوزيع وثائق التخرج 
على الخريجات.

3. استكمال اجراءات إخالء الطرف.
4. تسليم البطاقة الجامعية لمكتب الملفات، وفي حال فقدها، على الطالبة 
مراجعة إدارة المحاسبة في عمادة القبول والتسجيل لدفع رسوم بدل فاقد، 

مع ضرورة احضار أصل الهوية للطالبة.
أصل  إبراز  ضرورة  مع  شخصيا  الخريجة  بحضور  التخرج  وثيقة  تسليم  يتم   .5

الهوية الوطنية للسعودية وأصل اإلقامة لغير السعودية.
استالم  عند  االمتياز  شهادة  أصل  إحضار  الصحية  الكليات  خريجات  يلزم   .6

وثيقة التخرج.
7. في حالة عدم التمكن من الحضور، يجب إرسال تفويض لقريب من الدرجة 
األولى حسب إجراءات التفويض الستالم وثيقة التخرج األصل أو البدل اآلتية:

اجراءات استالم وثيقة التخرج للخريجة

٥

 أ. إرسال بريد الكتروني من بريد الطالبة الرسمي إلى بريد إدارة الوثائق
 )dar-certificates@pnu.edu.sa( بالصيغة:

«أنا (اسم الخريجة) أفوض (اسم القريب\ة) باستالم وثيقة التخرج وسجيل األكادميي وكافة أوراقي 
الرسمية من جامعة األمرية نورة بنت عبدالرحمن وإعادة بطاقتي الجامعية للجهة املختصة»

جامعة األميرة نورة منارة المرأة للمعرفة والقيم



 من الدرجة األولى.
ً
 ب. يجب أن يكون المفوض قريبا

 ج. ترفق بالبريد صورة من بطاقة الهوية الوطنية والبطاقة الجامعية للطالبة 
وصورة من هوية من تفوضه.

 د. يجب تسليم بطاقة الخريجة الجامعية.
وإثبات  الخريجة  وهوية  األصل  هويته  إحضار  المفوض  الشخص  على   ه. 

القرابة.

للطالبة  األكاديمي  السجل  في  يظهر  الذي  التراكمي  للمعدل  المناظر  التقدير 
وفي وثيقة التخرج في الجدول اآلتي

التقدير المعتمد في وثيقة التخرج

الرمز

A

C

B

D

أ

ج

ب

د

التقدير والمعدل

من  4.5 إلى 5

من 2.75 إلى 3.74

من 3.75 إلى 4.49

من 2 إلى 2.74

التقدير

ممتاز

جيد

ً
جيد جدا

مقبول

يمكن للطالبة الناجحة في المقررات والراسبة في المعدل )معدل 
ترفع  مقررات  لتدرس  لقسمها  بطلب  تتقدم  أن   )٢ من  أقل 
معدلها التراكمي بحيث تتمكن من رفع معدلها بما يسمح لها 

بالتخرج.
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أو  بنت عبدالرحمن طالباتها مرتبة الشرف األولى  نورة       تمنح جامعة األميرة 
الثانية وتسجل في وثيقة التخرج للطالبة، حسب الضوابط اآلتية:

مراتب الشرف

٧

1. الشروط العامة للحصول على مرتبة الشرف:

2. شرط المعدل التراكمي تمنح الطالبة التي حققت الشروط العامة، مرتبة 
الشرف إذا حققت المعدل التراكمي كاآلتي:

 أ. أال تكون الطالبة قد رسبت في أي مقرر درسته في الجامعة أو في 
جامعة أخرى.

 ب. أن تكون الطالبة قد أكملت متطلبات التخرج في المدة النظامية. 
 ج. أن تكون الطالبة قد درست في الجامعة ما ال يقل عن )60٪( من متطلبات 

التخرج.
.
ً
 د. أال تكون قد فصلت فصالُ تأديبيا

على معدل  التخرج  عند  إذا حصلت  للطالبة  األولى  الشرف  مرتبة  تمنح   أ. 
تراكمي ال يقل عن )4.75(.

التخرج على معدل  إذا حصلت عند  الثانية للطالبة   ب. تمنح مرتبة الشرف 
تراكمي من )4.25( إلى )4.74(. 
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فرصة  الطالبة  منح  دون  للبرنامج  التخرج  الالزمة إلنهاء متطلبات  المدة       هي 
استثنائية. وتحتسب فصول االعتذار والتحويل والفصل التأديبي والدراسة بنظام 

الزيارة، ضمن المدة النظامية بينما ال تحتسب فصول التأجيل واالنقطاع.

حسب كل )15( ساعة بفصل دراسي.
ُ
للطالبات المحوالت من خارج الجامعة ت

بعد  التخرج،  متطلبات  إلنهاء  للطالبة  الممنوحة  المدة  هي  االستثنائية:  الفرصة 
انتهاء المدة النظامية.

متطلبات  تنهي  أن  دون  النظامية  مدتها  تنتهي  التي  الطالبة  تفصل   •
التخرج. 

لتجاوز   
ً
أكاديميا عبارة “مفصولة  األكاديمي  الطالبة  يظهر في سجل   •

المدة”
• على الطالبة التي في الفصل األخير من المدة النظامية التقدم )عبر 
إلنهاء  دراســي(  )فصل  استثنائية  فرصة  منحها  بطلب  الذاتية(  الخدمة 

متطلبات التخرج، حسب المواعيد المعلنة بالتقويم الجامعي.
• متابعة قسمها لعرفة الرد عليه.

المدة النظامية

ماذا يترتب على انتهاء المدة النظامية

٨
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www.pnu.edu.sa أ. الدخول على موقع الجامعة
ب. النظام األكاديمي.

ج. المعلومات الشخصية.
د. نماذج اإلجراءات األكاديمية.

ه. فرصة استثنائية لتجاوز المدة النظامية الفصل الحالي
و. “نعم”

ز. تقديم النموذج.

يحسب الحد األعلى للمدة النظامية بإضافة نصف مدة البرنامج إلى مدة البرنامج: 
مثال: إذا كانت مدة البرنامج حسب خطة الطالبة = 8 فصول دراسية، تكون المدة 

النظامية )12( فصالً.

خطوات تقديم طلب فرصة استثنائية عبر الخدمة الذاتية

كيف تحسب المدة النظامية

األكاديمي  السجل  أن  من  باستمرار  التأكد  الطالبة  على  يجب 
يطابق الخطة الدراسية لتخصصها

٩
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المعنى

Exceptional

Above 
Average

Superior

High – Pass

In-Progress

No grade – 
Fail

Excellent

Good

Fail

No grade – 
Pass

Very Good

Pass

Denial

Withdrawn

ممتاز مرتفع

جيد مرتفع

 
ً
جيد جدا
مرتفع

مقبول
 مرتفع

مستمر 

راسب دون 
درجة 

ممتاز

جيد

راسب

ناجح دون
 درجة 

ً
جيد جدا

مقبول

محروم

معتذر

من 95 إلى 100

من 75 إلى 79

من 85 إلى 89

من 65 إلى 69

ـــــ

أقل من 75

من 90 إلى 94

من 70 إلى 74

أقل من 60

75 وأكثر

من 80 إلى 84

من 60 إلى 64

ـــــ

ـــــ

5 نقاط

3.5 نقطة

4.5 نقطة

2.5 نقاط

0 )صفر(

0 )صفر(

4.75 نقاط

3 نقاط

1 نقطة

0 )صفر(

4 نقاط

2 نقطة

1

0 )صفر(

A+

C+

B+

D+

IP

NF

A

C

F

NP

B

D

DN

W

أ+

ج+

ب+

د+

م

هد

أ

ج

هـ

ند

ب

د

ح

ع

الرمزحدود الدرجة )من 100( النقاط لكل وحدة 
دراسية )من 5(

رموز التقديرات والنقاط المعتمدة للتقديرات المستعملة في السجل 
األكاديمي في جامعة األميرة نورة بنت عبدالرحمن 
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جميع  خريجات  تخرج  وثيقة  عن  مسؤوله  والتسجيل  القبول  عمادة  عد 
ُ
ت  .1

 من الفصل الدراسي الثاني للعام الجامعي )1429/1428هـ(، أما 
ً
الكليات بدءا

األعوام السابقة فهي مسؤولية الكلية التي تخرجت منها الطالبة.
2. وثائق تخرج طالبات كلية إعداد معلمات المرحلة االبتدائية؛ من مسؤولية 

إدارة الوثائق في عمادة القبول والتسجيل. 

مالحظات

ينتظر المجتمع منك العطاء ودفع عجلة الحياة بأصناف المعرفة 
التي تساهم في تقدمه ونموه

١١
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أوالُ بدل مفقود أو بدل تالف

 بدل تعديل بيانات
ً
ثانيا

إجراءات إعادة اصدار وثيقة التخرج

١٢
جامعة األميرة نورة منارة المرأة للمعرفة والقيم

1. إحضار أصل وثيقة التخرج التالفة.
2. إحضار أصل إثبات الهوية الخاص بمقدمة الطلب وأصل جواز السفر -إن وجد- 

إلى عمادة القبول والتسجيل.
3. تعبئة نموذج طلب بدل. 

1. إحضار إشعار األحوال المدنية لتعديل االسم. 
2. إحضار أصل وثيقة التخرج المطلوب تعديلها، إلى عمادة القبول والتسجيل، 

مع أصل بطاقة األحوال الخاصة بمقدمة الطلب وأصل جواز السفر )إن وجد(.
3. تعبئة نموذج طلب بدل. 

4. دفع الرسوم المحددة في مكتب المحاسبة.

القبول  عمادة  في  المحاسبة  مكتب  في  المحددة  الرسوم  دفــع   •
والتسجيل )إعادة إصدار وثيقة تخرج )100( ريال وإعادة إصدار سجل أكاديمي 

)50( ريال(.

جامعة األميرة نورة منارة المرأة للمعرفة والقيم



والتسجيل  القبول  عمادة  في  أكاديمي  سجل  ترجمة  طلب  نموذج  تعبئة   .1
)إدارة الوثائق(.

2. دفع الرسوم المحددة في مكتب المحاسبة ))100( ريال(.

1. إحضار أصل وثيقة التخرج )أو السجل األكاديمي( إلى عمادة القبول والتسجيل، 
مع أصل الهوية الخاصة بمقدمة الطلب وأصل جواز السفر )إن وجد(.

2. دفع الرسوم المحددة في مكتب المحاسبة ))5( ريال لكل ورقة(.

طلب سجل أكاديمي مترجم إلى اللغة اإلنجليزية

طلب صورة مصدقة من وثيقة التخرج أو السجل األكاديمي

كتب عبارة )بدل مفقود( أو  )بدل تالف(  أو )تعديل اسم( بتاريخ 
ُ
ت

اإلصدار الجديد على كل وثيقة تصدر بدالٌ من الوثيقة المفقودة 
أو التالفة أو المعدلة.

١٣
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الخطة  تقرير  تعرض  الطالب”  “سجالت  من  فرعية  خدمة  هي  الشهادة  تقييم 
التي  المعلومات  تظهر  ومنها  به،  المقيدة  البرنامج  حسب  للطالبة  األكاديمية 
تتعلق بخطة الطالبة وتتحقق من المقررات التي تم اجتيازها والمقررات المتبقية 

في خطتها الدراسية.

www.pnu.edu.sa 1. الدخول على موقع الجامعة
2. تسجيل الدخول على النظام األكاديمي.

3. الضغط على “الطالب”
4. اختيار “سجالت الطالب”

5. تحديد الفصل الدراسي األخير
6. اختيار “تقييم الشهادة” 

7. الضغط على اسم البرنامج، مثالً األنظمة

لعرض تقييم الشهادة

يجب على الطالبة عمل تقييم للشهادة نهاية كل فصل دراسي 
للتحقق من إنهاء متطلبات التخرج

١٤
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أ. معلومات الخطة األكاديمية
 ب. وصف البرنامج: يظهر معلومات البرنامج الحالي للطالبة.

 ج. تقييم البرنامج: يحتوي وصف موجز للبرنامج يحتوي عدد الساعات المطلوبة 
للتخرج )عدد الوحدات الدراسية للمقرر( وعدد المقررات المطلوبة وما تم إنجازه 
)المعدل  للطالبة  التراكمي  المعدل  يظهر  كما  استخدامه(.  )تم  اآلن  حتى 

الكلي(.
 د. مجموعة المتطلبات: تظهر ملخص لمتطلبات كل مستوى دراسي للطالبة 

)عدد الساعات المطلوبة وعدد المقررات المطلوبة(
 ه. تفاصيل المتطلبات: 

1. تظهر تفاصيل خطة الطالبة بدًءا من المستوى األول حتى المستوى 
الساعات  المطلوبة )مطلوب(، وعدد  الساعات  األخير؛ وفيها تتضح عدد 
المجتازة )تم استخدامه(، وعدد المقررات المطلوبة والمجتازة، قد يتألف 
بعض  في  يشاركها  وقد  إجبارية،  متطلبات  مجموعة  من  المستوى 

المستويات مجموعة متطلبات اختيارية.
2. المقررات الحرة

3. المقررات المسجلة حاليا.
4. المقررات غير المستخدمة.

 و. تظهر كلمة )yes( أمام المقر الذي تم اجتيازه، وكلمة )NO( أمام 
المقرر الذي لم يتم اجتيازه.

يظهر تقرير تقييم الشهادة الذي يوضح المعلومات اآلتية

١٥
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 أ. معلومات الخطة األكاديمية:

تقرير تقييم الشهادة

Primary Curriculum
الربنامج: 

املرحلة: 
الفرع: 
الكلية: 

الشهادة: 
تخصص رئييس:

القسم: 

فصل دليل: 
األنظمة

الجامعية
الفرع الرئييس

االدارة واالعامل
بكالوريوس

األنظمة
األنظمة

الفصل الدرايس 
الصيفي-1434

١٦
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 ب. وصف البرنامج:

 ج. وصف البرنامج:

الربنامج:

الفرع:

الكلية:
الشهادة /الدرجة العلمية:

املرحلة:
التخصصات الرئيسية:

األقسام:

رقم الطلب: هو عدد مرات التقييم التي أجريت لخطة الطالبة من قبل عمادة 
القبول والتسجيل.

األنظمة

الفرع الرئييس

اإلدارة واألعامل
بكالوريوس

األنظمة 
األنظمة 

فصل الدليل:

الفصل الدرايس للتقييم:

تاريخ التخرج املتوقع:
رقم الطلب:

النتائج بدءاً من:
التخصصات الفرعية:

موضوع التخصص:

الفصل الدرايس الصيفي 1434

الفصل الدرايس الثاين 1438 

25
23 مايو 2018

NO

yes

130

2.00

5245 112

3.35 املعدل الكيل

الحد األقىص للتحويل

إجاميل الوحدات الدراسية املطلوبة

الوحدات الدراسية للمقررمتحقق
مطلوبمطلوب تم استخدامهتم استخدامه

املقررات

١٧
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 د. مجموعة المتطلبات

yes17.0066 17.00
مجموعة املتطلبات: بكالوريوس أنظمة مستوى1

إجاميل الوحدات الدراسية املطلوبة

الوحدات الدراسية للمقررمتحقق
مطلوبمطلوب تم استخدامهتم استخدامه

املقررات

yes
yes
yes

حسب
قصد
قون

101م
101م
101م

H
H
H

ب+
ج
د

مبادئ املحاسبة (1)
مبادئ االقتصاد الجزيئ

مبادئ القانون

3.00
3.00
3.00

املصدراملقرراملادةمتحقق الدرجة 
النهائية

(املجموع)

الوحدات االسم
الدراسية 

للمقرر

     في حقل “المصدر” في أقصى يسار الصفحة؛ يبين هذا الحقل مصدر الدرجة 
للطالبة:

H: المصدر هو السجل األكاديمي وبالتالي فهي درجة فعلية للطالبة وتظهر في 
سجلها األكاديمي.

R: المصدر هو التسجيل الحالي للطالبة وبالتالي ال يكون هناك درجة في السجل 
األكاديمي.

T: المصدر هو المقررات المحولة للطالبة وعادة تكون الدرجة هي “مع” أي معادلة.

رموز ومصطلحات
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١. ملخص المقررات الحرة المطلوبة في خطة الطالبة

مجموعة المتطلبات

2. تفاصيل المقررات الحرة

تظهر في آخر صفحة

yes5.002 6.00
مجموعة املتطلبات: بكالوريوس أنظمة مقررات حرة

إجاميل الوحدات الدراسية املطلوبة:

الوحدات الدراسية للمقررمتحقق
مطلوبمطلوب تم استخدامهتم استخدامه

املقررات

yes5.00H 422إدت

جمع

إجاميل الوحدات الدراسية واملعدل:

101Hت

ب

د+

إدارة مؤسسات 
رياض األطفال

مقدمة يف علم 
االجتامع

3.00 143720

1438103.00

6.003.25

الوحدات / متحقق
الساعات الدراسية 

املطلوبة

املقررات 
املطلوبة

املصدر الدرجة املقرراملادة
النهائية

(املجموع)

الوحدات االسم
الدراسية 

للمقرر

الفصل 
الدرايس
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3. المقررات المسجلة حاليا

4. المقررات غير المستخدمة وتحتوي مقررات الرسوب )درجة هـ(، ومقررات السنة 
متطلبات  من  ليست  والتي  الزائدة  والمقررات   ،)1437 قبل  )للدفعات  التحضيرية 
الخطة للبرنامج الحالي الذي تدرسه الطالبة مثل الزائدة بسبب التحويل أو االعتذار.

بكلوريوس متريض مقررات حرة
بكلوريوس متريض مستوى 6

بكلوريوس متريض مستوى 7
بكلوريوس متريض مستوى 6

بكلوريوس متريض مستوى 8

متض
طصح

طصح
طصح

نال

332م
311م

301م
313م

433م

الرعاية الصحية للكبار (2)
االحصاء يف البحوث الصحية

اساسيات البحث: بحوث التمريض و\
علم االوبئة واملنظور العلمي للر

ادارة املعلومات االلكرتونيه

6.00
3.00
3.00
3.00
2.00

مجموعة املتطلبات
املقررات الدراسية املسجلة حالياً

الوحدات\االسماملقرراملادة
الساعات
الدراسية

143410

143410

143420

143420

143710

143420

143410

143810

انجل

تحرض

انجل

حاسب

قون

تحرض

عرض

قون

2-001

002

3-001

001

351م

001

001

441م

أ+

ج+

ج+

ب+

هـ

د

د+

هـ

اللغة اإلنجليزية

الرتبية الصحية

اللغة اإلنجليزية

مهارات الحاسب اآليل

أصول الفقه

مهارات التفكري والتعلم

مبادئ الرياضيات

القضاء اإلداري

8.00

2.00

8.00

3.00

2.00

2.00

3.00

2.00

الفصل الدرايس الدرجة النهائيةاملقرراملادة
(املجموع)

االسم
املقررات غري املستخدمة

الوحدات 
الدراسية للمقرر
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متطلبات  إنهاء  من  التحقق  عن  تامة  الطالبة مسؤولة مسؤولية 
التخرج في البرنامج المقيدة به

ويجب متابعة مرشدتها األكاديمية، والتعرف على طريقة مطابقة 
خطتها في النظام األكاديمي

• أهملي المعلومات التي تظهر وال تحتاجين لها مثل: المراحل الجامعية 
اإلضافية لمجموعة متطلبات

• يوجد في التبويبات أسفل الشاشة تبويب )التقييمات السابقة( وهي 
التي تمت من قبل عمادة القبول والتسجيل، يمكن للطالبة االطالع عليها

تقيم الجامعة حفلين للتخرج
• حفل تخرج برعاية معالي مديرة الجامعة ويقام في نهاية الفصل الثاني 
للمتوقع تخرجهن ويكون على مستوى الكليات ويشمل الحفل خريجات 

الفصل الصيفي والفصل األول والمتوقع تخرجهن الفصل الثاني.
الوقت  ويكون في  األولى،  الشرف  مراتب  على  للحاصالت  خاص  حفل   •

الذي تحدده إدارة الجامعة تحت إشراف عمادة شؤون الطالبات.
باإلعالن عن جدول زمني  الدعوة  التخرج وبطاقات  يتم تسليم عباءات   •
لذلك على موقع الجامعة، ويتم ذلك بإشراف ومتابعة من عمادة شؤون 

الطالبات.

مالحظة

حفل التخرج:
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اتصل بنا 
     لدينا في جامعة األميرة نورة بنت عبدالرحمن الكوادر اإلدارية المدربة 
التواصل معنا  المتميزة، ويمكنك  الدعم والخدمة   لتقديم 

ً
خصيصا

من خالل قنوات التواصل المذكورة أدناه وستسعدنا خدمتك خالل 
وقت الدوام الرسمي من 8:00  إلى 1:30 ، ونرحب بكل مقتراحتك.

البريد اإللكتروني
dar-certificates@pnu.edu.sa

الهاتف
0118243580 - 0118243440

المكان
 )Po5 عمادة القبول والتسجيل الدور األرضي - )مواقف

 محطة )A9( أو محطة  )F1( من داخل الجامعة

للتواصل مع إدارة الدعم والمساندة في جامعة األميرة نورة 

نريد بناء قطاع أعمال ال يكتفي بالوصول إلى األرباح المالية فحسب، بل 

يسهم في النهوض بمجتمعه ووطنه ويقوم بمسؤوليته االجتماعية، 

ويسهم في تحقيق استدامة االقتصاد الوطني، كما يسهم في إيجاد 

فرص عمل مناسبة ومحفزة ألبنائنا، ليتمكنوا من بناء مستقبلهم المهني
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10. تغيير تخصصي

11. محولة

12. زائرة

13. إذا أردت أن...؟ جديد

14. خطتي جديد

15. مرشدتي جديد

16. خريجة
17. تخصصت جديد

18. طالبة منحة جديد

إعداد
د. منيرة بنت محمد العميل

وكيلة عمادة القبول والتسجيل

مراجعة
د. فرح بنت منصور العسكر

عميدة القبول والتسجيل

تصميم
الطالبة تغريد بنت يحي دراج ,والطالبة شذى بنت طارق العلي 

التصميم الجرافيكي والوسائط الرقمية, التصاميم و الفنون

لو سمحِت: أنا خريجة و...، 

لو سمحت: مكافأتي...، 

لو سمحت أنا زائرة...، 

هكــذا دائًمــا تبــدأ الطالبــة بســؤالها عمــادة القبــول والتســجيل، والعمــادة تجيبهــا عــن جميــع 

استفســاراتها بصــدر رحــب؛ ولهــذا أطلقــت سلســلتها التعريفيــة التــي جعلــت عنوانهــا أول جملــة تبــدأ 

فيهــا الطالبــة ســؤالها )لــو ســمحِت(، وتــم اختيــاره باقتــراح ابنتنــا الطالبــة ســارة بنــت عــواض الشــلوي 

مــن كليــة علــوم الحاســب والمعلومــات تخصــص نظــم معلومــات.

خريجــة  يضــم المعلومــات التــي تهــم الطالبــة التــي علــى وشــك التخــرج، وإجــراءات اســتالم وثيقــة 
ــب الشــرف  ــن مرات ــات ع ــع الطالب ــات تهــم جمي ــى معلوم ــة إل ــرج والســجل األكاديمــي. باإلضاف التخ

والمــدة النظاميــة.

1.مقبولة

2.بطاقتي_الجامعية

3.ُمكافأتي

4.جدولي 

5.اختباراتي

6.معدلي

7.صيفي

8.معتذرة ومؤجلة

9.منقطعة

تصوير: العنود عبد العزيز آل الشيخ

إدارة الطباعة والنشر

Admission_pnu


