




مقدمة الطبعة الثانية
     صدرت الطبعة األولى من سلسلة لو سمحِت عام ٢٠١٦ ولقيت إقباالً كبيرا 
من داخل الجامعة وخارجها ألسباب منها: أنها أجابت على الكثير من التساؤالت 
التي قد تحتاجها الطالبة واإلدارية وعضو الهيئة التعليمية باإلضافة لسهولة 

المحتوى واالحترافية بالعرض واإلخراج.

 لنفاد النسخ المطبوعة من السلسلة، وتوافر معلومات جديدة، واجتماع 
ً
ونظرا

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

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

مثل تخصصت وخطتي ومرشدتي وإذا أردت أن..؟
وتجدر اإلشارة إلى أن هذه السلسلة ستكون متوفرة بنسختها اإللكترونية 

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 
وصلت لك بهذه الصورة، ونخص بالشكر كالً من:

الطالبة تغريد بنت يحي دراج 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.

 

 

١

تم األنتهاء من هذا الكتيب في شهر ذي القعدة ١٤٣٩ ه
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مقدمة الطبعة األولى
     تعــد عمــادة القبــول والتســجيل همــزة وصــل بيــن الجامعة والطالبــة والمجتمع، 
فمــن أروقتهــا تنطلــق الطالبــة إلــى رحــاب الجامعــة، ومــن أروقتهــا تنطلــق الخريجــة 
ــى عاتقهــا مهمــة  ــادة عل ــن تحمــل العم ــن االنطالقتي ــاب المجتمــع، وبي ــى رح إل
واإلجــراءات  األكاديميــة  العمليــات  عــن  الكافيــة  بالمعلومــات  الطالبــة  تزويــد 
التــي تســاهم  التقنيــة  التطــورات  إلــى مواكبــة  التنظيميــة، كمــا تســعى 
ــادة  ــق تقــدم عم ــن هــذا المنطل ــاز المهــام. وم ــل وإنج ــة العم فــي تحســين آلي
ــورة بنــت عبدالرحمــن هــذه السلســلة  القبــول والتســجيل فــي جامعــة األميــرة ن
التوضيحيــة التــي تبيــن اإلجــراءات األكاديميــة التــي قــد تحتــاج إليهــا الطالبــة فــي 

مشــوارها التعليمــي.
ــوبيها،  ــة ومنس ــات الجامع ــة لطالب ــلة موجه ــن سلس ــزء م ــو ج ــب ه ــذا الكتي ه
 يوضــح اإلجــراءات األكاديميــة التــي قــد 

ً
عــد هــذه السلســلة دليــاًل مرشــدا

ٌ
وت

تحتــاج إليهــا الطالبــة فــي مســيرتها الجامعيــة، حيــث يوفــر المعلومــة الكافيــة 
ــاء خبراتهــا بنفســها. لبن

كافيــة  تكــون  وأن  تطلعاتنــا  السلســة  هــذه  تحقــق  أن  تعالــى  اللــه  نرجــو 
االستفســارات. لجميــع  ومســتوفية 

ــاء هــذه السلســلة  ــى كل مــن ســاهم فــي بن ــان إل ونتقــدم بالشــكر واالمتن
حتــى وصلــت لــك بهــذه الصــورة، ونخــص بالشــكر كالً مــن: أ. لميــس عبداللــه 
الحريــر لمشــاركتها الفعالــة فــي التصميــم واإلخــراج، وموظفــات مكتــب وكيلــة 
ــات الشــكر لفريــق العمــل  العمــادة لمتابعتهــن الطباعــة، كمــا نقــدم أســمى آي
فــي إدارة الطباعــة والنشــر فــي جامعــة األميــرة نــورة لتعاونهــم وحرصهــم علــى 

جــودة العمــل.
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المنح الدراسية في جامعة األميرة نورة بنت عبد الرحمن:
 دراســية لغيــر الســعوديين لاللتحاق 

ً
     تقــدم المملكــة العربيــة الســعودية منحــا

بالجامعــات الســعودية ألهــداف منهــا تبليــغ رســالة اإلســالم، وتعليــم اللغــة 
العربيــة ونشــر العلــوم وتعزيــز التضامــن بيــن المملكــة العربيــة الســعودية ودول 

العالــم لخدمــة اإلنســانية.

المنحة الدراسية
هــي المقعــد الدراســي الــذي تحصــل عليــه الطالبــة مــن غير الســعوديات، للدراســة 

فــي مؤسســات التعليــم العالــي في المملكــة العربية الســعودية

أنواع المنح الدراسية
ــة  ــات فــي المملكــة العربي ــر الســعوديات المقيم ــات غي ــة للطالب ــح داخلي    • من

ــة. ــة نظامي الســعودية إقام
العربيــة  المملكــة  خــارج  مــن  الســعوديات  غيــر  للطالبــات  خارجيــة  منــح   •    

ــن  ــت عبدالرحم ــورة بن ــرة ن ــة األمي ــي تقدمهــا جامع ــح الت الســعودية، وهــي المن
للطالبــات الالتــي يحضــرن للدولــة بغــرض الدراســة فــي الجامعــة، وتكــون الطالبــة 
علــى كفالــة الجامعــة، وتشــمل بعــض المزايــا مثــل المكافــأة والســكن الجامعــي 

ــب. ــاء مــن رســوم الكت وتذاكــر ســفر واإلعف

٣
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وتصنف المنح الدراسية في جامعة األميرة نورة بنت عبد الرحمن 
حسب المزايا إلى:

   • منح مجانية تحصل الطالبة فيها على كامل المزايا.
   • منــح جزئيــة تحصــل الطالبــة فيهــا علــى بعــض المزايــا، مثــل مقعــد فقــط، أو 

مقعــد وســكن، أي تقــل عــن المجانيــة الكاملــة.
   • منــح مدفوعــة الثمــن، مــن جهــة أخــرى تتكفــل برســوم دراســة الطالبــة فــي 

الجامعــة.
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الضوابط العامة لقبول المنح:
الطالبــات  علــى  المطبقــة  القبــول  شــروط  المنــح  طالبــات  علــى  تطبــق   .١    

الســعوديات.
   ٢. ال يحق لطالبة المنحة القبول في التخصصات الصحية.

   ٣. ال يزيــد عــدد المقاعــد المتاحــة لطالبــات المنــح عــن )٥%( مــن نســبة عــدد 

المقبــوالت مــن الســعوديات
   ٤. تكــون الدراســة فــي التخصصــات التــي تحددهــا عمــادة القبــول والتســجيل، 

حســب توفــر المقاعــد
 مــن إحــدى المؤسســات التعليميــة فــي 

ً
   ٥. يجــب أال تكــون مفصولــة أكاديميــا

المملكــة.
إحــدى  أخــرى مــن  الطالبــة قــد حصلــت علــى منحــة دراســية  ٦. أال تكــون     

المملكــة. فــي  التعليمــة  المؤسســات 
   ٧. أال يقل سن الطالبة عن )١٧( سنة وال يزيد على )٢٥( سنة.

   ٨. أن تجتاز الفحص الطبي الذي تقرره األنظمة والتعليمات.

   ٩. أن يكون لديها جواز سفر ساري المفعول.

   ١٠. تطبق على طالبة المنحة أنظمة اإلقامة بالمملكة.
   ١١. ال يحــق لطالبــة المنحــة التحويــل مــن جامعــة إلــى أخــرى. وللجامعــة االســتثناء 

مــن ذلــك فــي الحــاالت التي تراها مناســبة. 
   • تطبــق علــى طالبــة المنحــة اللوائــح واألنظمــة والتعليمــات المعمــول بهــا فــي 

جامعــة األميــرة نــورة بنــت عبدالرحمــن.
   ١٢. ُيتــاح لطالبــات المنــح االســتفادة مــن الســكن الجامعــي مقابــل رســوم ماليــة 

.
ً
)١٠٠٠( ريال شــهريا

   ١٣. التقديــم اإللكترونــي بطلــب االلتحــاق بالجامعــة ال يعنــي أي التــزام مــن 

ــة. ــول الطالب ــة بقب الجامع
بنــت عبدالرحمــن  نــورة     ١٤. تتحمــل الطالبــة المقبولــة فــي جامعــة األميــرة 

لهــا. المنظمــة  الدراســة واللوائح  نظــام  معرفــة  مســؤولية 
   ١٥. الدراســة بنظــام المنــح الداخليــة فــي جامعــة األميــرة نــورة بنــت عبدالرحمــن 

يتطلــب دفــع رســوم )مذكــورة فــي هــذا الكتيــب(.

٥
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اجراءات تقديم طلب منحة دراسية في جامعة األميرة نورة بنت 
عبدالرحمن: 

   ١. يتــاح التقديــم عبــر رابــط إلكترونــي خــاص للمنــح خــالل مواعيــد محــددة يتــم 
االعــالن عنهــا علــى موقــع الجامعــة اإللكترونــي. 

   ٢. على الطالبة إدخال كافة البيانات الشخصية واألكاديمية المطلوبة.

ــة )حســب اإلرشــادات  ــات المطلوب ــل المرفق ــة اســتكمال تحمي ــى الطالب    ٣. عل

المذكــورة فــي اإلعــالن( 
   ٤. يجــب ترتيــب الرغبــات حســب األولويــة للتخصصــات المتاحــة فــي النمــوذج 

اإللكترونــي.
   ٥. عنــد اكتمــال الطلــب تمنــح الطالبــة رقــم خــاص )رقــم الطلــب( عليهــا االحتفــاظ 

. به
   ٦. بعــد إقفــال رابــط التقديــم تتولــى إدارة المنــح الدراســية اســتكمال إجــراءات 

القبــول حســب توجيهــات وزارة التعليــم.
   ٧. يتــم اشــعار المقبــوالت بنتيجــة القبــول وتحديــد موعــد تســليم أصــول 

المســتندات عــن طريــق رســائل البريــد اإللكترونــي واالتصــال الهاتفــي.
   ٨. تتحمــل المتقدمــة مســؤولية المحافظــة علــى رقــم الطلــب الــذي يمنــح لهــا 

عنــد اكتمــال الطلــب للدخــول والمتابعــة والتعديــل عليــه خــالل فتــرة التقديــم
   ٩. يستبعد أي طلب ال يستوفي الشروط والمستندات المطلوبة.

   ١٠.لالستعالم عن حالة الطلب

٦
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أوالً: المنح الداخلية
شروط القبول للمنح الداخلية

   ١. أن تحمل الطالبة إقامة نظامية سارية المفعول.
ــة أو مــا يعادلهــا مــن داخــل  ــة علــى شــهادة الثانويــة العاّم    ٢. أن تكــون حاصل

المملكــة أو مــن خارجهــا. 
   ٣. أاّل يكــون قــد مضــى علــى تخرجهــا مــن المرحلــة الثانويــة أكثــر مــن خمــس 

ســنوات.
ــالث ســنوات  ــي خــالل الث ــار القــدرات العامــة والتحصيل    ٤. أن تكــون نتيجــة اختب

الماضيــة كحــد أقصــى.
القبــول  التــي تحددهــا عمــادة  النســبة  الموزونــة عــن  النســبة  ٥. أال تقــل     

المقاعــد. علــى  للمنافســة  والتســجيل 
   ٦. ضرورة إحضار أصل الوثائق المطلوبة، بعد إشعار الطالبة بالقبول.

ادخال رقم الطلب واالطالع على العبارة الظاهرة، حسب اآلتي:

                المعنى                                العبارة

جاري دراسة الطلبالطلب تحت الدراسة

تم رفض الطلب الستكمال ... يجب التعديل واكمال الطلب

تــم رفــض الطلــب واســتبعاده 
بشــكل نهائــي

ً
تم رفض الطلب نهائيا

السبب ....

٧
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٨

الوثائق المطلوب تحميلها عند التقديم عبر االنترنت

   ١. صورة من شهادة الثانوية العاّمة وكشف الدرجات.
   ٢. نتيجة اختبار القدرات والتحصيلي.

   ٣. صورة من إقامة الطالبة سارية المفعول.

   ٤. صــورة مــن جــواز الســفر ســاري المفعــول وال تقــل مــدة ســريانه عــن ســتة 

أشــهر
   ٥. صورة من إقامة ولي األمر )الكفيل( سارية المفعول.

ــة التجنيــس الصــادرة مــن وزارة الداخليــة للمتقدمــة مــن     ٦. نســخة مــن معامل

ــل النازحــة )ال يتطلــب صــورة جــواز ســفر(.  القبائ
   ٧. وثائق أخرى للشهادات التي من خارج المملكة:

ــارج  ــم )للشــهادات مــن خ ــة الشــهادة مــن وزارة التعلي        ١. صــورة مــن معادل
ــة الســعودية( المملكــة العربي

       ٢. صورة من ترجمة الشهادة في حال كانت بغير اللغة العربية.
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رسوم الدراسة للمنح الداخلية
ــع )٧٠٠٠(  ــال للســنة بواق ــة )١٤٠٠٠( ري ــى فــي التخصصــات األدبي    ١. الســنة األول

ــال للفصــل الدراســي الواحــد. ري
ــال للســنة بواقــع )٩٠٠٠(     ٢.الســنة األولــى فــي التخصصــات العلميــة )١٨٠٠٠( ري

ريــال للفصــل الدراســي الواحــد.
   ٣. عندمــا تجتــاز الطالبــة الســنة الدراســية األولــى بمعــدل تراكمــي ال يقــل عــن 

)٤.٧٥( مــن )٥(، تعفــى مــن الرســوم للفصــل التالــي.

   ٤. تدفع الطالبة الرسوم ما لم تحافظ على المعدل المطلوب لإلعفاء.

ــة اســترجاع الرســوم المدفوعــة فــي حــال رغبتهــا باالنســحاب     ٥. يحــق للطالب

مــن الجامعــة بشــرط أال يتجــاوز تاريــخ االنســحاب األســبوع الثالــث مــن تاريــخ بــدء 
الدراســة.

   ٦. ال يحــق للطالبــة اســترجاع الرســوم المدفوعــة فــي حالــة االعتــذار عــن دراســة 

الفصــل وذلــك بعــد مــرور شــهر مــن بدايــة الفصــل الدراســي.
ــب  ــي، ال تطال ــم الجامع ــدد بالتقوي ــت المح ــي الوق ــة ف ــل الدراس ــد تأجي    ٧. عن

ــة  ــك الفصــل شــرط أال يكــون عليهــا مســتحقات مالي ــع رســوم ذل ــة بدف الطالب
للجامعــة.

   ٨. يحــق للجامعــة ايقــاف جــدول الطالبــة وحجــب النتيجــة عنهــا فــي حالــة عــدم 

التزامهــا بســداد األقســاط المســتحقة

٩
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: المنح الخارجية
ً
ثانيا

شروط القبول للمنح الخارجية
   ١. موافقــة حكومــة بلــد الطالبــة علــى الدراســة في المملكة العربية الســعودية 

للــدول التــي تشــترط ذلك على الطلبة الســعوديين.
   ٢. أن تصــدق الشــهادات واألوراق الثبوتيــة مــن الجهــات المختصــة التــي تحددهــا 

جامعــة األميــرة نــورة بنــت عبدالرحمن.
   ٣. أن تحضر شهادة خلو من السوابق من األجهزة األمنية في دولتها.

ــى أن يكــون   للتعليمــات المنظمــة، عل
ً
ــة محــرم، وفقــا    ٤. أن يكــون مــع الطالب

ــى ســجل صاحــب  ــة أو يقــدم عل ــه إقامــة نظامي مشــموالً بمنحــة، أو تكــون لدي
عمــل بحاجــة إلــى خدماتــه.

ضوابط للمقبولة في نظام المنحة الخارجية:
   ١. تقــدم جامعــة األميــرة نــورة بنــت عبدالرحمــن مميــزات ماليــة، حســب توجيهــات 
الدولــة فيمــا يخــص المنــح الخارجيــة. ال يســمح النظــام بنقــل كفالــة طالبــة المنحــة 

الخارجيــة لجهــة أخــرى.
   ٢. ال يسمح النظام باستقدام ذويها للمملكة.

ــد بعــد إنهــاء منحتهــا أو انتهــاء  ــة مغــادرة البل ــة المنحــة الخارجي ــى طالب    ٣. عل

ــخ إصــدار تأشــيرتها، حيــث  دراســتها، خــالل مــدة ال تتجــاوز ثالثــة أشــهر مــن تاري
ــة لمتابعــة مغادرتهــا. ــوزارة الداخلي ــوازات ب ــة إدارة الج ســتبلغ الجامع

   ٤. يحظــر علــى طالبــة المنحــة الخارجيــة العمــل لــدى أفــراد أو شــركات أو 

مؤسســات أثنــاء دراســتها وســيتم إنهــاء المنحــة الدراســية عنــد مخالفــة ذلــك.
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الوثائق المطلوبة للتقديم على الدراسة بنظام المنح الخارجية
   ١. صــورة شــهادة الثانويــة العامــة أو مــا يعادلهــا مصدقــة مــن الملحقيــة 

الثقافيــة للمملكــة العربيــة الســعودية فــي بلــد صــدور الشــهادة.
   ٢. صــورة كشــف الدرجــات لشــهادة الثانويــة العامــة أو مــا يعادلهــا مصدقــة 

مــن الملحقيــة الثقافيــة للمملكــة العربيــة الســعودية فــي بلــد صــدور الشــهادة.
   ٣. شــهادة حســن الســيرة والســلوك، وفــي حــال تعــذر ذلــك احضــار مــاال يقــل 

عــن تزكيتيــن مــن جهــات معروفــة فــي بلــد المتقدمــة.
   ٤. جواز السفر ساري المفعول.

   ٥. إقامة ولي أمرها سارية المفعول.

   ٦. خطاب موافقة بلدها على الدراسة بالجامعة.

   ٧. شهادة الخلو من السوابق األمنية حديثة اإلصدار.

 )صــادر قبــل بــدء تقديــم الطلــب فــي مــدة 
ً
   ٨. تقريــر طبــي يؤكــد أنهــا الئقــة صحيــا

أقصاهــا ثالثة أشــهر(.
   ٩. إثبــات لصلــة القرابــة بالمحــرم مــن ســفارة بلــد الطالبــة داخــل المملكــة العربيــة 

السعودية

١١
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اتصل بنا
ــة  ــن الكــوادر اإلداري ــت عبدالرحم ــورة بن ــرة ن ــة األمي ــي جامع ــا ف لدين
 لتقديــم الدعــم والخدمــة المتميــزة، ويمكنــك 

ً
المدربــة خصيصــا

أدنــاه  المذكــورة  التواصــل  قنــوات  خــالل  مــن  معنــا  التواصــل 
ــى  ــدوام الرســمي مــن ٨:٠٠ إل وستســعدنا خدمتــك خــالل وقــت ال

بــكل مقتراحتــك. ، ونرحــب   ١:٣٠

للتواصل مع إدارة الدعم والمساندة في جامعة األميرة نورة

البريد اإللكتروني
Dsa_scholar@pnu.edu.sa

الهاتف  
٠٠٩٦٦١١٨٢٤٣٣٤٦    ٠٠٩٦٦١١٨٢٤٣٣٤١
٠٠٩٦٦١١٨٢٤٣٤٥٤    ٠٠٩٦٦١١٨٢٤٣٥٤٢

المكان
عمــادة القبــول والتســجيل حــي النرجــس )طريــق المطــار(، مبنــى 

)PO5( )2(. رقــم المواقــف  اإلدارة، المدخــل الجنوبــي 
محطة A9(( أو محطة  )F1( من داخل الجامعة

الدور األرضي 

العربــي  والعمــق  المســلمين،  قبلــة  الســعودية،  العربيــة  المملكــة  بالدنــا، 
ــة والثــروات المتنوعــة، وتكمــن  ــا الكثيــر مــن الفــرص الكامن واإلســالمي، ولدين
ثروتنــا الحقيقيــة فــي مجتمعنــا وأفــراده، وديننــا اإلســالمي ووحدتنــا الوطنيــة 

ــا ســنبني ــى ثقــة بأنن ــا نحــن عل ــا وتميزن ــذان همــا مصــدر اعتزازن الل
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طالبة منحة يضم المعلومات التي تهم الطالبة غير السعودية، والتي ترغب الدراسة في الجامعة، 
وكذلك ضوابط وشروط التقدم بطلب منحة داخلية أو خارجية ومزايا المنح في جامعة األميرة نورة 

بنت عبدالرحمن

١-مقبولة

٢-بطاقتي_الجامعية

٣-ُمكافأتي

٤-جدولي 

٥-اختباراتي

٦-معدلي

٧-صيفي

٨-مؤجلة ومعتذرة

٩-منقطعة

١٠-تغيير تخصصي

١١-محولة

١٢-زائرة

١٣-إذا اردت أن...؟ جديد

١٤-خطتي جديد

١٥-مرشدتي جديد

١٦-خريجة

١٧-تخصصت جديد

١٨-طالبة منحة جديد

مراجعة

د. فرح بنت منصور العسكر

عميدة القبول والتسجيل

إعداد

د. منيرة بنت محمد العميل

وكيلة عمادة القبول والتسجيل

تصميم

تغريدبنت يحيى دراج - شذى بنت طارق العلي

لو سمحِت: أنا خريجة و...،

لو سمحت: مكافأتي...، 

لو سمحت: أنا زائرة...، 
هكذا دائًما تبدأ الطالبة بسؤالها عمادة القبول والتسجيل، والعمادة تجيبها عن جميع 

استفساراتها بصدر رحب؛ ولهذا أطلقت سلسلتها التعريفية التي جعلت عنوانها أول جملة تبدأ 

فيها الطالبة سؤالها )لو سمحِت(، وتم اختياره باقتراح ابنتنا الطالبة سارة بنت عواض الشلوي، 

كلية علوم الحاسب والمعلومات تخصص نظم المعلومات 


