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مقدمة

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

التي قد تحتاج إليها الطالبة في مشوارها التعليمي. 

الجامعة  لطالبات  موجهة  سلسلة  من  جزء  هو  الكتيب  وهذا     
يوضح  للطالبة  مرشد  دليل  )لومسحتِ(  سلسلة  وٌتعد  ومنسوبيها، 
اإلجراءات األكاديمية التي قد تحتاج إليها في مسيرتها الجامعية، حيث 

يوفر المعلومة الكافية لبناء خبراتها بنفسها.  

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

ونتقدم بالشكر واالمتنان إلى كل من ساهم في بناء هذه السلسلة حتى 
وصلت لك بهذه الصورة، ونخص بالشكر كاًل من :

�
أ.لميس عبداهلل الحرير  لمشاركتها الفاعلة في التصميم و اإلخراج 

 وموظفات مكتب وكيلة العمادة لمتابعتهن الطباعة

 كما نقدم أسمى آيات الشكر لفريق العمل في إدارة الطباعة والنشر في جامعة 
األميرة نوره لتعاونهم وحرصهم على جودة العمل.

تم االنتهاء من هذا الكتيب في شهر ذي القعدة 1437هـ



يمكن للطالبة معرفة مواعيد االختبارات من النظام األكاديمي، باتباع الخطوات 
التالية:

     1.  الدخول على النظام األكاديمي.
    2.  الطالب.

    3.  التسجيل.
    4.  الجدول األسبوعي؛ تظهر بيانات المقررات المسجلة )رمز المقرر،

      الشعبة، الرقم المرجعي Class، رقم القاعة ورقم المبنى(

أين نجد مواعيد االختبار النهائي

2جامعة األميرة نورة منارة المرأة للمعرفة والقيم

يظهر الجدول األسبوعي بالشكل التالي : 

األسبوع السابق                                      أسبوع من ابريل 18, 2016                                األسبوع التالي                                                                                                                                           
                                                                            )139 من 144(

األحد السبت الجمعة الخميس األربعاء الثالثاء االثنين
L14 -قون 203م

Class 21300
8:00 ص - 9:50 ص

2.607 180

L14 -قون203م
Class 21300

8:00 ص - 8:50 ص
2.607 180

L14 -قون 212م
Class 21323

8:00 ص - 9:50 ص
2.607 180

L14 -قون 213م
Class 21309

8:00 ص - 9:50 ص
2.607 180

8
صباحًا   

L14 -قون 212م
Class 21323

9:00 ص - 9:50 ص
2.607 180

9
صباحًا  

رقم القاعة )مثاًل(  2.607  يدل الرقم األول من اليسار على الدور )الثاني(

تمهيد

االختبارات النهائية هي إحدى وسائل التقييم المتبعة في جامعة األميرة 
نورة بنت عبدالرحمن تعقد االختبارات في مواعيدها التي حددتها الكلية، 
وأعلنتها للطالبات في فترة التسجيل والحذف واإلضافة،  وُتصمم مواعيد 
االختبارات النهائية بما يضمن عدم التعارض في اختبارات المستوى الواحد 

حسب الخطة المعتمدة في القسم , وال يجوز تقديمها أو تأخيرها. 
ُتعلن مواعيد وجداول االختبارات مع تحديد القاعات في وسائل اإلعالن التي 
تحددها الكلية، وذلك قبل فترة االختبارات بمدة كافية لتتمكن الطالبات 

من االطالع عليها.
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٤

          إجمالي الوحدات الدراسية: 16.000

4L1 - العقود المدينة - قون 203م   
   الفصل الدراسي:                                   الفصل الدراسي الثاني - 1436                            

   رقم المقرر:                                             21300
   حالة:                                                      Registered في يناير 05, 2016

   االستاذ المعين:                                     لميس الحرير
   نظام الدرجات:                                       حرفي
   الوحدات / الساعات الدراسية:               3.000

   المرحلة:                                                  الجامعية

   الفرع:                                                      الفرع الرئيسي
 

الوقت

االساتذة نوع الجدول التاريخ المكان األيام الوقت النوع

ليلى الخفاف 
 )P(

نظري يناير 17, 2016 - 
ابريل 28, 2016

كلية اإلدارة 
واألعمال 

2.607

R  8:00 ص -
8:50 ص

Class

ليلى الخفاف 
 )P(

نظري يناير 17, 2016 - 
ابريل 28, 2016

كلية اإلدارة 
واألعمال 

2.607

U  8:00 ص -
9:50 ص

Class

TBA نظري مايو 14, 2016 - 
مايو 20, 2016

كلية اإلدارة 
واألعمال 

M  11:00 ص -
1:00 م

اختبار 
نهائي

    5. الضغط على األسبوع التالي باستمرار حتى يظهر جدول االختبارات
        النهائية لكافة المقررات المسجلة للطالبة، كالتالي:
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األسبوع السابق                               أسبوع من مايو 16, 2016                     األسبوع التالي
                                                            )143 من 144(

األحد السبت الجمعة الخميس األربعاء الثالثاء االثنين
L14 -قون 213م

21309  اختبار نهائي
8:30 ص - 10:30 ص

180

L14 -قون 204م
21306  اختبار نهائي
11:00 ص - 1:00 م

180

L14 -قون 203م
21300  اختبار نهائي
11:00 ص - 1:00 م

180

 8
صباحًا   

 9
صباحًا  

 10
صباحًا  

 11
صباحًا  

 12
صباحًا  

٣

6. ويمكن الضغط على أي مقرر بالجدول الدراسي؛ فتظهر تفاصيل أكثر 
)اسم المقرر، اسم األستاذ، عدد الوحدات، المكان، موعد االختبار النهائي( 

وبالضغط على مقرر قون 203م، تظهر التفاصيل كالتالي:



بانتظام،  العملية  والدروس  المحاضرات  حضور  المنتظمة  الطالبة  على   .1
حسب جدولها الدراسي.

إذا  النهائي  االختبار  الدراسة ومن دخول  االستمرار في  الطالبة من  2. تحرم 
زادت نسبة غيابها في المقرر الدراسي عن )25 ٪(.

الغياب؛  االختبار بسبب تعدي نسبة  التي حرمت من دخول  الطالبة  ُتعّد   .3
راسبة في المقرر.

.)DN( أو )4. يرصد للطالبة المحرومة تقدير محروم )ح
5. ال يسمح للطالبة بدخول االختبار النهائي في المقرر إذا قلت نسبة حضورها 

فيه عن )50 ٪( مهما كانت األعذار.
6. يجوز لمجلس الكلية، رفع الحرمان عن الطالبة والسماح لها بدخول االختبار 

بشرط أن تقدم عذرًا يقبله المجلس.
المحددة  النسبة  بلغن  الالتي  الطالبات  أسماء  بإعالن  المقرر  أستاذ  يقوم   .7

للحرمان.
8. يطوى قيد الطالبة التي تغيبت عن الدراسة )في جميع المقررات( دون عذر 

مقبول.
زادت عليها يتم  إذا  المسموح بها للطالبة والتي  الغياب  9.  عدد محاضرات 

حرمانها من دخول االختبار النهائي.

الحرمان من دخول االختبار النهائي

5 4 3 2 1 عدد ساعات المقرر في اإلسبوع

15 12 9 6 3 محاضرات الغياب في الفصل
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رموز األيام كما ُتكتب بالجدول

لم يتم 
تحديده

الخميس األربعاء الثالثاء االثنين األحد
اليوم

TBA R W T M U
الرمز

رموز المباني كما ُتكتب بالجدول

المحطة الكلية الرقم بالجدول

A3 العلوم 121

A8 اآلداب 122

A6 التربية 112

A7 التصاميم والفنون 150

A5 اللغات 160

A6 اإلدارة واألعمال 180

A3 علوم الحاسب والمعلومات 170

A7 الخدمة االجتماعية 130

A10 المجتمع ومعهد اللغة العربية 260

A2 الطب البشري 210

A2 طب األسنان 250

A2 الصيدلة 220

A2 الصحة وعلوم التأهيل 220

A2 التمريض 240

A5 السنة التحضيرية 140

جامعة األميرة نورة منارة المرأة للمعرفة والقيم
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ضوابط الغياب

إدارة  تقبله   )*( لعذر  النهائي  االختبار  حضور  من  الطالبة  تتمكن  لم  إذا   .1
الكلية، يعقد لها اختبار بديل.

2. تكون درجة االختبار النهائي صفرا للغائبة، ويحسب تقديرها على أساس 
درجات األعمال الفصلية التي حصلت عليها.

3. تتقدم الطالبة بعذرها للقسم المختص خالل مدة ال تتجاوز نهاية األسبوع 
الثاني من الفصل الدراسي التالي، وتتحمل الطالبة نتيجة التأخير.

4. يعرض الطلب على مجلس الكلية التخاذ القرار، في السماح بإعطائها اختبارًا 
بدياًل.

5. على الطالبة مراجعة قسمها لمعرفة قبول عذرها أو رفضه.
6. من تغيبت عن االختبار النهائي بعذر مقبول)*( تعطى التقدير الذي تحصل 

عليه بعد أدائها االختبار البديل.

)*( األعذار المقبولة

•  وفاة قريب من الدرجة األولى. 
•  إجراء عملية جراحية ال يمكن تأجيلها.

•  تنويم بالمستشفى لضرورة قصوى
•  مرض معد.

•  عذر آخر يقتنع به مجلس الكلية
•  ال ُيعتبر الغياب عن االختبار بسبب خطأ في قراءة الجدول؛ عذرا مقبول.

1. يحق للطالبة اجازة بعذر للوالدة مدتها أسبوعان، بحيث ال تزيد نسبة 
غيابها في المقرر عن 50%

شؤون  ومكتب  المقرر  ألستاذ  الوالدة  تبليغ  من  صورة  إرسال  يجب   .2
الطالبات، بعد الوالدة مباشرة حتى ال يرفع اسمها مع المحرومات.

المقرر ومكتب  زواج مدتها أسبوع، وتبلغ أستاذة  إجازة  للطالبة  3. يحق 
شؤون الطالبات.

إجازات الطالبة

النظام  من  النهائية  االختبارات  مواعيد  جدول  على  التعرف  يتم   •
األكاديمي للطالبة

• تتعرف الطالبة على رقم قاعة االختبار من خالل موقع الكلية ولوحات 
اإلعالن.

• ال يسمح للطالبة بدخول االختبار النهائي بعد مضي نصف ساعة من 
بدايته.

• ال يسمح للطالبة بالخروج من قاعة االختبار قبل نصف ساعة من بدئه.
• يجب على الطالبة حمل بطاقتها الشخصية وإبرازها للمسؤوالت عند 

الطلب.
• إبراز البطاقة الجامعية بوضعها على الطاولة أثناء االختبار للتأكد من 

صحة البيانات.
• في حالة نسيانها، تنذر الطالبة كتابيًا ويتم التوقيع على ذلك.

•  أن تكرر ذلك تطبق عليها أنظمة الجامعة.
وإن  الحرمان,  لمادة  االختبار  لقاعة  الدخول  محرومة  طالبة  ألي  يحق  ال   •

حصل سيتم إخراجها من تلك القاعة, حتى ولو استلمت األسئلة
• إذا غابت الطالبة عن االختبار النهائي لعذر مقبول)*( فيحق لها إعادة 
االختبار إذا أحضرت ما يثبت سبب الغياب؛ ويكون ذلك مثبتا بتقرير طبي 

أو وثيقة معتمدة توضح سبب الغياب وتقتنع إدارة الكلية بالسبب.

االختبار النهائي

جامعة األميرة نورة منارة المرأة للمعرفة والقيم
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طلب مراجعة نتيجة اختبار نهائي

1. تعبئة نموذج طلب مراجعة نتيجة )نموذج 9( في مكتب 
شؤون الطالبات في الكلية.

في  الطالبات  شؤون  لمكتب  بالطلب  الطالبة  تتقدم   .2
الفصل  بداية  من  الثاني  األسبوع  نهاية  أقصاها  مدة 

التالي من ظهور النتيجة.

من   أكثر  مراجعة  بطلب  تتقدم  أن  للطالبة  يجوز  ال   .3
مقررين في الفصل الدراسي.

4. يجب على الطالبة دفع الرسوم المحددة للمراجعة.

5. في حال وجد أن الدرجة المعطاة للطالبة تحتاج تعديل 
عمادة  إلى  التعديل  يرسل  المختص،  القسم  قرار  وفق 

القبول والتسجيل.

مهام  من  تكون  بالنظام  التعديل  تنفيذ  مسؤولية   .6
عمادة القبول والتسجيل.

إدارة  تقبله   )*( لعذر  النهائي  االختبار  حضور  من  الطالبة  تتمكن  لم  إذا   .1
الغش في االختبار أو الشروع فيه أو مخالفة التعليمات وقواعد إجراء االختبار 
أمور تعاقب عليها الطالبة وفق الئحة تأديب الطالبات التي يصدرها مجلس 

الجامعة، والعقوبات التأديبية هي:

 1. إلغاء اختبار الطالبة في ذلك المقرر الذي ثبت غشها فيه.
2.إلغاء اختبار الطالبة في مقرر واحد أو أكثر إضافة إلى المقررالذي غشت فيه.  

3.الغاء اختبار الطالبة في جميع مقررات الفصل الدراسي الذي غشت فيه.

الغش في االختبار

المقبولة  األعذار  وتقديم  الغياب  متابعة ساعات  الطالبة مسؤولية  تتحمل   •
ألستاذ المقرر، في مدة ال تتعدى أسبوع من تاريخ الغياب.

• في حال اكتشاف أي نوع من التالعب باألعذار أو تقديم أعذار مزّورة، ستطّبق 
في حق الطالبة اإلجراءات التأديبية المنصوص عليها.

من  التحقق  ويجب  ومقره،  االختبار  موعد  معرفة  الطالبة  مسؤولية  تعتبر   •
تفاصيل االختبار قبل الموعد بوقت كافي.

• جدول مواعيد االختبارات يكون محدد في حساب الطالبة من بداية الفصل 
الدراسي ويمكنها االطالع على المواعيد بالنظام األكاديمي عبر الخدمة الذاتية.

• ُتحدد الكلية القاعات التي سيتم االختبار فيها قبل بداية االختبارات وُتعلن 
في وسائل اإلعالن التي تختارها الكلية.

مسؤوليات الطالبة

جامعة األميرة نورة منارة المرأة للمعرفة والقيم
910



   

لالستفسار والتواصل

dar@pnu.edu.sa : البريد اإللكتروني 

هاتف : 
0118243516
0118243497
0118243519 

 موقع عمادة القبول والتسجيل

التواصل  وسائل  في  الوسم  على  اإلطالع  فضاًل  المعلومات  من  لمزيد 

اإلجتماعي :
 

PNU _ اختباراتي _ في#

النسخة اإللكترونية

مواضيع ذات الصلة
جدولي                                                    معدلي



جدولي  يضم المعلومات التي تهم الطالبة عن نظام االختبارات النهائية وكيفية التعرف على مواعيد 
االختبارات وسياسة الحرمان من دخول االختبار النهائي وسياسة الحرمان.

1. مقبولة
2. هويتي )البطاقة الجامعية(

3. ُمكافأتي
4. جدولي
5. اختباراتي

6. معدلي
7. صيفي

8. معتذرة ومؤجلة

9. منقطعة
10.تغيير تخصصي

11. محولة
12. زائرة

13. معادلتي )قريبًا(
14. ماذا لو )قريبًا(
15. خطتي )قريبًا(

16.مرشدتي )قريبًا(
17. خريجة

إعداد:
د. منيرة بنت محمد العميل

مراجعة:
د. نورة بنت صالح السديس

تصميم:
 لميس بنت عبداهلل الحرير

تصوير:
أسماء الجابر 

لو�مسحتِ�: أنا خريجة ..
لو�مسحتِ�: مكافأتي ..

لو�مسحتِ�: أنا زائرة ..

هكذا دائمًا 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 
)لومسحتِ( ..

وتم اختياره باقتراح ابنتنا
 الطالبة /ساره بنت عواض الشلوي 

كلية الحاسب والمعلومات - نظم معلومات .

إدارة الطباعة والنشر 

Admission_pnu


