
   

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  مسحتِ(  )لو  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 و النشر في جامعة 
األميرة نورة لتعاونهم وحرصهم على جودة العمل.

تم االنتهاء من هذا الكتيب في شهر ذي القعدة 1437هـ



جامعة األميرة نورة منارة المرأة للمعرفة والقيم

تمهيد

إن ترك مقعد الدراسة دون ابالغ الجهات المسؤولة في الجامعة يعرض الطالبة 
إلى  الدراسة، وقد يصل  اإليقاف عن  يترتب عليه  الجامعة والذي  القيد من  لطي 

الفصل التام.

طي القيد

أكثر،  أو  انقطعت فصل دراسي  إذا  الجامعة  الدراسة في  الطالبة عن  إيقاف  هو 
بدون التقدم بطلب اعتذار  أو تأجيل.
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1.  إذا انقطعــت الطالبــة المنتظمــة عــن الدراســة مــدة فصــل دراســي دون طلــب 
التأجيــل يطــوى قيدهــا مــن الجامعــة، ولمجلــس الجامعــة طــي قيــد الطالبــة إذا 

انقطعــت عــن الدراســة لمــدة أقــل.

2.  ُيطــوى قيــد الطالبــة المنقطعــة فــي فصــل القبــول إذا انقطعــت عــن الدراســة 
فــي جميــع المقــررات مــدة فصــل دراســي، واليحــق لهــا طلــب إعــادة القيــد، وعليهــا 

ســحب ملفهــا مــن الجامعــة.

3.  ال ُتعــّد الطالبــة منقطعــة عــن الدراســة للفصــول التــي تدرســها زائــرًة فــي جامعة 
أخــرى، بشــرط احضــار نتيجــة االختبــارات التــي تثبــت انتظامهــا في الجامعــة األخرى.

4.  ال تحتسب فترة االنقطاع من المدة النظامية إلنهاء متطلبات التخرج.

سياسة طي القيد في جامعة األميرة نورة بنت عبدالرحمن
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1. إذا انقطعت الطالبة المنتظمة عن الدراسة مدة فصل دراسي دون طلب 
التأجيل يطوى قيدها من الجامعة، ولمجلس الجامعة طي قيد الطالبة إذا 

انقطعت عن الدراسة لمدة أقل.

2. ُيطوى قيد الطالبة المنقطعة في فصل القبول إذا انقطعت عن الدراسة 
في جميع المقررات مدة فصل دراسي، وال يحق لها طلب إعادة القيد، وعليها 

سحب ملفها من الجامعة.

3. ال ُتعّد الطالبة منقطعة عن الدراسة للفصول التي تدرسها زائرًة في جامعة 
أخرى، بشرط احضار نتيجة االختبارات التي تثبت انتظامها في الجامعة األخرى.

4. ال تحتسب فترة االنقطاع من المدة النظامية إلنهاء متطلبات التخرج.
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 حاالت رفض إعادة القيد

      ال تتاح فرصة إعادة القيد للطالبة في الحاالت التالية:

إذا كانت منذرة أكاديميًا .  .1           

إذا كانت مفصولة من الجامعة )أو من جامعة أخرى( فصال أكاديميا  أو تأديبيا.  .2          

إذا سبق إعادة قيدها.  .3          

إذا مضى على طي قيد الطالبة أربعة فصول دراسية أو أكثر.  .4          

إذا كانت قد تجاوزت المدة النظامية إلنهاء متطلبات التخرج في الجامعة.  .5          
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1 . ُتعلن عمادة القبول والتسجيل عن الموعد في موقع الجامعة .
2. تتقدم الطالبة بطلب إعادة القيد )عبر الخدمة الذاتية(،خالل الفترة المحددة في 

التقويم الجامعي.
أقرها  التي  الضوابط  عليهن  تنطبق  الالتي  للطالبات  بالطلب  التقدم  يتاح   .3

مجلس الجامعة؛ كالتالي:
تاريخ  أربعة فصول دراسية من  االنقطاع  تتجاوز فترة  البكالوريوس: من لم  أ. طالبة مرحلة         

االنقطاع.

          ب. طالبة مرحلة الدبلوم:  من لم تتجاوز فترة االنقطاع فصلين دراسيين. 
إعادة  إمكانية  في  للنظر  بها  مقيدة  كانت  التي  للكلية  الطالبة  طلب  يرفع   .4

قيدها، برقمها وسجلها قبل االنقطاع.
5. بعد استالم الرد من الكلية، يتم االتصال بالطالبة من قبل الموظفة المسؤولة 

الستكمال االجراءات المناسبة حسب الرد.
قيد(  األكاديمي)طي  النظام  في  الدراسة؛  عن  المنقطعة  الطالبة  حالة  تكون   .6
للفصول الدراسية التي كانت منقطعة بها، وحالتها بعدإعادة قيدها )إعادة قيد(

7. يحق للطالبة إعادة القيد مرة واحدة خالل دراستها الجامعية.
8. ال يعاد قيد الطالبة في الفصل الذي طوي قيدها فيه.

يتم إعادة قيدها برقمها الجامعي قبل االنقطاع، وعلى الطالبة التي تم إعادة قيدها:

      1. التوجه لقسمها لمعرفة مرشدتها األكاديمية.
     2. معرفة الخطة الدراسية التي تم إعادة قيدها عليها، والتحقق من معادلة

               الخطتين في حال تغيير الخطط.
     3. التأكد من تسجيل المقررات المناسبة لحالتها الدراسية بعد إعادة قيدها.

        4. الدخول على حسابها على النظام األكاديمي )البانر( وطباعة جدولها الدراسي.
       6. مراجعة إدارة المكافآت للتأكد من صالحية بطاقة الصراف، في حالة استحقاقها 

               للمكافأة الشهرية.
       7. اتباع اجراءات استخراج بطاقة جامعية )بدل مفقود( في حالة فقدها لبطاقتها

               الجامعية.

االجراءات المطلوبة من الطالبة بعد قبول إعادة القيد

اجراءات إعادة القيد



لالستفسار والتواصل

 dar-dismiss@pnu.edu.sa  : الربيد اإللكرتوين 

هاتف :   0118243519  -  0118243497  -  0118243516

للتواصل مع إدارة االنقطاع

Dar-dismiss@pnu.edu.sa  : البريد اإللكتروني 

 هاتف:    
0118243497
0118243519
0118243516

موقع عمادة القبول والتسجيل

لمزيد من المعلومات فضاًل اإلطالع على الوسم في وسائل التواصل 
اإلجتماعي :

 
PNU _ منقطعة _ في#

النسخة اإللكترونية

مواضيع ذات صلة 
جدولي                  معدلي


