
 

ً
 
 1 | األسئلة األكثر تكرارا

 

ً

ً

ً

ً

ً

 لاألسئلة األكثر 
 
جميع الطالب تكرارا

ًوالطالبات في كلية الجبيل الجامعية

ً

ً

ً

ً

ً

ً

ً

ً

ً



 

ً
 
 2 | األسئلة األكثر تكرارا

ً

ًأسئلة شائعة في القبوًل
 

ًس: متى تبدأ فترة التقديم على الكلية الجامعية؟

( وحساب الكلية الرسمي في تويتر www.ucj.edu.saعلى موقع الكلية ) باالطالعج: يمكنك معرفة فترة التقديم 

(@UCJ2006.) 

ًً

ًالتقديم؟س: هل يوجد أولوية للقبول حسب تاريخ 

نه خالل أطاملا  يوم،وبالتالي ال يؤثر التقديم في أول يوم عن آخر  التقديم،هناك أولوية في القبول بناء على تاريخ  سج: لي

ًاملحددة. الزمنيةالفترة 

ًً

ًس: هل األولوية في القبول للحاصلين على شهادة الثانوية لهذا العام؟

ًالتحصيلي(.+ القدرات +  )الثانوًي النسب املوزونةج: األولوية في القبول حسب 

ًً

ًالعام املاض ي ولم أقبل هل لي فرصة للدخول والتسجيل مرة أخرى؟ ابةس: إذا كنت مسجل على البًو

 ج: نعم.

 

ًفرصة للقبول مرة أخرى؟ هل ليأثناء فترة القبول  قمت باالنسحاب يس: إذا تم قبولي في كليتكم العام املاض ي ولكن

 ج: نعم.

ً

ًنا طالب مقيد في كلية الجبيل الجامعية؟وأديم من جديد على إحدى الجامعات س: هل بإمكاني التقً

تأكيد قبولك ألنك مقيد في كلية الجبيل الجامعية ويجب عليك إخالء طرفك  ال يمكنكق لك التقديم ولكن يحج: 

ًجراءات قبولك في الجامعة االخرى.إ الستكمالمن الكلية 
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ًالجامعية؟س: ما هي التخصصات املتاحة للقبول بالكلية 

ً.يمكنك االطالع على الكليات والتخصصات عبر موقع الكليةج: 

  

ًدرجة القدرات الخاصة بي؟س: كيف يمكن الحصول على 

ً(.http://www.qiyas.orgج: يمكن الحصول على الدرجة من خالل املوقع اإللكتروني للمركز الوطني للقياس والتقويم )

  

ًللقبول؟س: دخلت اختبار القدرات العامة أكثر من مرة، فما هي النتيجة التي تستخدم 

قد مض ى على نتيجة االختبار أكثر من خمس  ًنيكًو أاًلج: تستخدم أعلى نتيجة حصلت عليها في اختبار القدرات العامة على 

ًسنوات.

  

ًس: لم اختبر قدرات أو تحصيلي، فهل يمكنني االلتحاق بالجامعة؟ 

ًللقبول واملفاضلة بين املتقدمين.ج: ال يمكنك التقديم، فدخول اختبار )القدرات( و )التحصيلي( شرط أساس ي 

ً

ًللطالب؟ SMSنتيجة القبول ومتى تصل الرسائل النصية  الطالبعرف يس: كيف  

بل يجب معرفة نتيجة القبول من خالل الدخول على بوابة نتائج القبول االلكتروني  SMSل رسائل نصية لن يتم إرساج: 

ًاملوحد على موقع الكلية.

  

 التسجيل؟س: هل هناك فرصة أخرى للتقدم للجامعة ملن فاته 

ًج: ال توجد أي فرصة أخرى للتقدم للجامعة بعد انتهاء املدة املحددة للتقديم.

  

ً

ًاملحددة؟عن طريق بوابة القبول االلكتروني املوحد للطالب في املدة ًقبوله الطالب بتأكيدس: ماذا يحصل إذا لم يقم 

ًقبوله.ج: يتم إلغاء 

  

http://www.qiyas.org/
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ًوما هي اإلجراءات؟ القبول؟س: هل يحق لي االنسحاب من القبول بعد إنهاء إجراءات 

ًاالنسحاب. اتجراءإلنهاء إيك مراجعة مكتب القبول والتسجيل ج: نعم يحق لك االنسحاب من القبول وعل

ً

ًس: هل بإمكاني الذهاب للكلية للتقديم؟

ًولن يتم استقبال طلبات التقديم عبر مقر الكلية.، فقط  يمكنك ذلك، فالتقديم إلكترونيج: اًل

ً

 الجامعة؟س: ما هي شروط ومعايير القبول في  

ًً.عليهامعايير القبول عليك مراجعة موقع الكلية واالطالع شروط ًوعلى  لالطالعج: 

  

 في س
 
فهل يحق لي التقديم في  ين(ي)فصلين دراسيين رئيسعن الدراسة في كليتكم ألكثر من  الكلية ومنقطع: أنا كنت طالبا

ًالجامعة؟

ه أكثر من فصلين دراسيين رئيسيين )بما فيها الفصل الذي إذا انسحب الطالب من السنة التحضيرية ومض ى على انسحابج: 

لى سجله األكاديمي ويطبق عليه كافة الشروط واالحكام كطالب مستجد دون الرجوع إ ه التقديم للكليةبإمكانانسحب فيه( ف

ًفي حينه.

ً

ًنا طالب مقيد في إحدى الجامعات؟أم من جديد على الكلية الجامعية ًوس: هل بإمكاني التقدي 

تأكيد قبولك ألنك مقيد في إحدى الجامعات ويجب عليك إخالء طرفك من الجامعة  ال يمكنكحق لك التقديم ولكن يج: 

  إجراءات قبولك في كلية الجبيل الجامعية. الستكمال

ً

 أقوم بترتيب التخصصات املتاحة لي؟س: على أي أساس 

ًج: يكون ترتيب التخصصات بناء  على رغبتك وميولك العلمية.
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ًاملمتاز؟إرسال مستنداتي بعد قبولي للبريد  علىس: هل يجب ً

ًإندات ورقية ويعتبر تأكيد القبول ج: لن تستلم الجامعة أي مست
 
ً عبر بوابة لكترونيا

 
عن  القبول االلكتروني املوحد بديال

ًالورقي.استالم امللف 

 

ًس: كيف أحصل على رقمي الجامعي؟

.لك رقم جامعي الإصدار  الرسمية سيتمقبولك في الكلية ورفع الوثائق  بعدًج:
 
ًآليا

 

ًس: ما هي الحاالت التي يتم إلغاء قبول الطالب فيها؟

املوقع وعدم استيفاء شروط القبول املعلنة في دليل القبول، وعدم تأكيد القبول في ج: عند عدم استكمال رفع الوثائق عبر 

ًالفترة املحددة.

ً

ًسعودية؟من أم  غير سعوديالقبل الطالب ي هلًس:

ً، يتم معاملته معاملة الطالب السعودي.نعمج: 

ً

ً؟  الجامعية البطاقةكيف أحصل على س: 

 مراجعة مكتب األمن.يمكنك الحصول عليها بج: 

  

http://admission.kau.edu.sa/mabtest2.aspx?Site_ID=210&faq_id=84
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ً

ًلطالب وطالبات السنة التحضيرية/التخصص أسئلة شائعة
ً

ً؟اإللكترونيةأفعل في حال نسيان كلمة املرور للدخول لحسابي الشخص ي عبر البوابة  س: ماذا

بها لرقم  SMS نصيه وإرسال رسالةالضغط على زر )هل نسيت كلمة املرور( ومن ثم سيتم إعادة تعيين كلمه املرور  ج:

ً
 
دخل مسبقا

ُ
ً  .جوالك امل

ً

للسنة التحضيرية ولم أتمكن من  الفرصة االضافيةس: في حال دراسة مقرر من املقررات الرئيسية على نظام برنامج 

ًمرة أخرى؟ الفرصة االضافيةالنجاح، فهل أستطيع إعادة دراسة املقرر على نظام برنامج 

ً .فقطمرة واحدة الفرصة اإلضافية من نظام برنامج  االستفادةج: ال يمكن للطالب القيام بذلك، حيث يمكن 

ً

ًبديل؟هي االعذار املقبولة التي تسمح بالحصول على غياب بعذر للمحاضرات أو اختبار ما س: 

ً%( في الحاالت التالية:10عن ) ال تزيديعتبر غياب الطالب بعذر بنسبة  ج:

 وما يتبعها من فترة النقاهة. جراحية عملية إجراء أو التنويم حالة في 

 طبي تقرير وفق معدي بمرض اإلصابة حالة في. 

 الوفاة شهادةترفع  أن على األولى الدرجة من األقارب أحد وفاة حالة في  
 
 القبول والتسجيل في لقسمإلكترونيا

 .الوفاة تاريخ من أيام 7 أقصاها مدة

 الطالب يكوًن فيها أو الكلية تكوًن التي الرسمية واألنشطة املناسبات في املشاركة حالة في ً
 
 .طرفا

ً

 ؟اختبار محاضرة/ عنس: ما هي املدة املسموح بها لتقديم عذر 

 من خالل حسابك الشخص ي ج: تقديم العذر إ
 
بر خدمات البوابة اإللكترونية واختيار خدمة طلب التواصل علكترونيا

ال تتجاوز رفع العذر في مدة يجب بأنه مع العلم  PDFرفع العذر بصيغة  والتسجيل( ثممع إدارة الكلية )قسم القبول 

ًمن تاريخ الغياب. ( أيام7)

 

ً



 

ً
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ً

 س: كم مدة إجازة الوضع للطالبات؟

، تحتسب ابتداء  من يوم الوالدة باإلضافة إلى يومي الجمعة والسبت واالجازات وال15ج: خمسة عشر )
 
 يحتسب ( يوما

ًمن نسبة الغياب املسموح به للطالبة.ضفي هذه الفترة  ةغياب الطالب

 

ً؟أحد املقرراتس: متى أحصل على حرمان في 

%( ساعة اتصال ويحصل على تقدير 15يحرم الطالب في أي مقرر دراس ي إذا زادت مده غيابه بدون عذر عن ) ج:

ًويحتسب في املعدل بصفر. (DN))محروم(

ً

ًس: كيف احسب سقف الغياب ملقرر؟

 X 15% األكاديمي(عدد األسابيع الدراسية للفصل الدراس ي كما هو موضح في التقويم  Xقرًرمل)عدد ساعات االتصال  ج:

ً

ًالتميز؟أستطيع الحصول على مرتبة  س: متى

في نهاية كل فصل دراس ي تقوم وكالة شؤون الطالب بإدراج أسماء الطالب املتفوقين في قائمة التميز للكلية وفق ج: 

ًعليها في ذلك الفصل على النحو التالي: حصلوامعدالتهم الفصلية وعدد النقاط التي 

ً( نقطة.60أال يقل عدد النقاط النوعية عن ) ( وعلى4.00( إلى )3.75املعدل الفصلي بين ) االولى:مرتبة التميز  -1

ً( نقطة.56أكثر على أن يقل عدد النقاط النوعية عن ) ( أًو3.50املعدل الفصلي من ) الثانية:مرتبة التميز  -2

ً

ً؟تميز(-م الخاص أية مكافأت )شهريةالدراسين على حسابه الطالبس: هل يمنح 

ًًيمنح.ال  ج: اًل

ً

ًالتميز؟قيمة مكافأة  س: كم

ًلاير )ألف لاير(. 1000قدرها التميز األولى  مكافأةًج:

ًلاير )سبعمائة وخمسون لاير(. 750مكافأة التميز الثانية قدرها 

ً



 

ً
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ً

يحق للطالبة تغيير مسار تخصصها في السنة التحضيرية، ومتى يمكنني التقدم بطلب تغيير املسار وما هي  س: هل

ًلذلك؟اإلجراءات والشروط الالزمة 

ج: نعم، يحق للطالبة التقدم بطلب تغيير مسار التخصص في السنة التحضيرية خالل الفصل الدراس ي حسب املواعيد 

املحددة للسنة  الزمنيةبإكمال دراسة كافة املقررات التابعة لهذا املسار ضمن املدة املعلنة في ذلك الفصل وتلتزم 

شروط التحويل بين على  االطالعالشروط يرجى  أقص ى وملعرفةالتحضيرية وهي ثالثة فصول دراسية أساسية بحد 

ًاملوجودة على موقع الكلية. مسارات التخصص

ً

ًفي تخصص معين وأرغب بالتحويل إلى تخصص آخر، ما هي الشروط الالزمة لذلك؟ س: أدرس

 على ضوابط التحويل االطالع الكلية، يرجىهناك شروط عامة وشروط خاصه للتحويل بين التخصصات داخل  ج:

ًالجامعية املوجودة على موقع الكلية. الجبيل كلية داخل التخصصات بين

ً

ًفي تخصص اللغة اإلنجليزية، ما هي التخصصات األخرى املتاحة لي للتحويل إليها؟ س: أدرس

ًال يحق لطالبات اللغة اإلنجليزية التحويل إلى أي تخصص آخر في الكلية. ج:

ً

ًهي الفترة املحددة لذلك وكيف يمكنني تقديم الطلب؟ ما في االعتذار عن دراسة مقرر، س: أرغب

لطالب التخصص االعتذار عن و االعتذار عن دراسة مقرر ولكن يجوز التحضيرية حذف أال يجوز لطالب السنة  ج:

من الفصل الدراس ي حسب التقويم الزمني املدرج في موقع الكلية بشرط  الثامن( حتى األسبوع Wدراسة مقرر بعالمة )

عرفة طريقة تفاصيل ساعة، ومل 12( في املقرر وعدم نزول عدد الساعات عن DNعدم حصول الطالب على تقدير )

ًعلى الدليل املصور للخدمات البوابة اإللكترونية املوجود في موقع الكلية. االطالعتقديم الطلب يرجى 

ً

ًاملستجد؟دراسة الفصل الدراس ي االول للطالب  االعتذار عنتأجيل أو الس: هل يمكن 

ًيمكن ذلك.ال ج: ال 

ًً



 

ً
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ً

ً وكيف يمكنني تقديم الطلب؟ عنه،س: ما هو الفرق بين تأجيل دراسة الفصل الدراس ي أو االعتذار 

ًموضحة في الجدول أدناه واالعتذار عنهج: الفرق بين تأجيل دراسة الفصل الدراس ي 

 

ً

ً االعتذار؟في السجل األكاديمي عند  (W/WP/WFمعنى التقدير ) س: ما

 ج: التقديرات التي يحصل عليها الطالب عند املوافقة على طلب االعتذار هي كالتالي: 

ً

ًً

ًاالعتذارًالتأجيلً

فترة تقديم 

ًالطلب

قبل بداية ذلك الفصل الدراس ي املراد تأجيله وقبل إصدار 

ًالجداوًل

عد إصدار الجدول الدراس ي وخالل أسابيع الدراسة بحيث إذا تم رفع طلب االعتذار من ب

(في السجل االكاديمي بشرط wاالسبوع االول حتى نهاية االسبوع الثامن سوف تثيت تقدير )

(،أما اذا تم رفع طلب االعتذار من االسبوع التاسع وحتى نهاية DNعدم الحصول على تقدير )

( في السجل االكاديمي بشرط عدم الحصول WP/WFاالسبوع الرابع عشر سوف تثيت تقدير )

ً(  وذلك حسب التقويم الزمني املدرج واملعلن في موقع الكلية.DNعلى تقدير )

املدة 

ًاملسموحة
ًية.لالكبالدراسة  فترةطيلة  دراسيينجاوز مدة االعتذار فصلين ال تتًية.لالكبالدراسة  فترةطيلة  فصلين دراسيين التأجيلجاوز مدة ال تت

ًاالحتساب
ال تحتسب مدة التأجيل ضمن املدة الزمنية الالزمة إلنهاء متطلبات 

ًالتخرج.

ًتحتسب مدة االعتذار ضمن املدة الزمنية الالزمة إلنهاء متطلبات التخرج. -

في  (DNفي حالة املوافقة على طلب االعتذار عن الدراسة للطالب وحصوله على تقدير ) -

أي مقرر دراس ي قبل اعتماد الطلب، يحفظ في سجله األكاديمي ، أما بالنسبة لباقي 

املقررات فيعتمد التقدير الذي سيحصل عليه، في الوقت الذي تمت فيه املوافقة على 

ًطلب االعتذار مقارنة بالتقويم األكاديمي لذلك الفصل الدراس ي.

طريقة تقديم 

ًالطلب

 من املعلومات يرجى 
 
على الدليل املصور  للخدمات البوابة  االطالعمن خالل حسابك الشخص ي عبر الخدمات اإللكترونية على موقع الكلية ،وملعرفة مزيدا

ًاإللكترونية.

ً( WF تقدير )ً( WPتقدير )ً( Wتقدير )

( إذا اعتذر عن دراسة الفصل Wمنح عالمة )ت

نهاية من بداية األسبوع األول وحتى  لدراس يا

ًال يؤثر في املعدل. ن ًواالسبوع الثام

( إذا اعتذر الطالب WPتمنح عالمة )

عن دراسة الفصل الدراس ي بعد فترة 

( وكان أداؤه مرِض Wاالنسحاب بعذر)

خالل االسبوع التاسع الى نهاية 

ً.ابع عشر والتؤثر في املعدلوع الًراالسب

( إذا اعتذر الطالب عن WFمنح عالمة )

دراسة الفصل الدراس ي بعد فترة 

( وكان أداؤه غير مرِض Wاالنسحاب بعذر)

خالل االسبوع التاسع الى نهاية االسبوع 

ًوتؤثر في املعدل.الرابع عشر 
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ً

ًس: ماذا أفعل في حال إغالق الشعب أثناء التسجيل املبكر؟

 من  الكلية، وملعرفةج: تقديم طلب إضافة مقرر من خالل حسابك الشخص ي عبر الخدمات اإللكترونية على موقع 
 
مزيدا

 البوابة اإللكترونية. املصور للخدماتعلى الدليل  االطالعاملعلومات يرجى 

 

ًالقادم؟توقع تخرجي الفصل الدراس ي ان من املك إذاساعة  (19)ن أسجل أكثر من أس: هل يحق لي 

طلب االستثناء حسب الضوابط املوجودة في الئحة نموذج مراجعة مكتب القبول والتسجيل لتعبئة منك يرجى ًوج: نعم، 

ًواالختبارات.الدراسة 

ً

 من 
 
 ؟الكليةس: متى يفصل الطالب أكاديميا

ًطالب التخصصًطالب السنة التحضيرية

ً( في جميع املقررات.DNإذا حصل الطالب على تقدير ) -1

( أو كليهما في DN( أو )Fإذا تكرر حصول الطالب على تقدير )-2

ًأي من مقررات السنة التحضيرية.

لم يكمل متطلبات السنة التحضيرية خالل املدة الالزمة  إذا -3

ً.فصول دراسية 3املحددة وهي 

إذا حصل على إنذارين أكاديميين متتالين بسبب انخفاض املعدل -1

( ويعرض على لجنة التقويم 4.00( من )2.00التراكمي عن )

 إذا كان  األكاديمي
 
 دراسيا

 
رفع  بإمكانهلدراسة امكانية منحه فصال

ً( فأكثر وفق ضوابط مجلس الكلية.2.00معدله الى )

بسبب انخفاض ة متتالية أكاديمي ثالثة إنذاراتحصل على إذا -2

ً.(4.00( من )2.00املعدل التراكمي عن )

اذا لم يكمل متطلبات التخرج خالل املدة الالزمة في التخصص  -2

ً.( فصل دراس ي12وهي )

ً

ًهل يمكنني إعادة تصحيح ورقة امتحان نهائي ملقرر ما؟  س:

 لإلجراءات ج: 
 
نعم، يحق للطالب التظلم من الدرجة املمنوحة له في االختبار خالل أسبوع من النتيجة وذلك وفقا

ً.والشروط التي يحددها مجلس الكلية

ًً



 

ً
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ً

ما هي كلية أخرى، وفي حال أمكنني ذلك، يمكنني الدراسة كطالب زائر من الكلية الجامعية إلى جامعة/ س: هل

ًالضوابط؟

نعم، يمكن للطالب الدراسة كطالب زائر من كلية الجبيل الجامعية إلى جامعة أو كلية أخرى خالل الفصل  ج:

 الطلب،الدراس ي الرئيس ي أو الصيفي بشروط خاصة لكل منهما، وعليِك مراجعة قسم القبول والتسجيل لتقديم 

ًعلى الئحة الدراسة واالختبارات املوجودة على موقع الكلية. االطالعالضوابط يرجى  وملعرفة

 

ًوصف للمقررات؟ يمكنني التوجه للحصول على سجل أكاديمي رسمي أًو س: أين

سكرتيرة القسم  لىإالتوجه ًو جيل للحصول على سجل أكاديمي رسمييمكنك التوجه إلى مكتب القبول والتس ج:

ًاألكاديمي للحصول على وصف املقررات.

ً

ً

ًس: ماذا يتوجب علّي فعله في الفصل األخير بالكلية؟

االلكترونية البوابة  خالل خدماتيتم إرسال رسائل نصية للطالب في فصلهم االخير بتعديل بياناتهم من  سوف ج:

ًواالنجليزية.تكون اسمائهم مطابقة لجواز سفرهم باللغة العربية  بحيث
 

ً

ً مؤقتة؟س: ماذا أفعل إذا كنت أعاني من مشكلة صحية دائمة / 

ًتزويد قسم القبول والتسجيل بتقرير طبي يثبت الحالة.ج: 

ً

 ؟واإلرشاد التوجيهس: ماهي خدمات مكتب 

ًدراسة الحاالت وتقديم استشارات اجتماعية ونفسية وأسرية وصحية واكاديمية.    -

ًوورش عمل وبرامج وقائية توعوية. تدريبيةتنفيذ دورات  -

ًً



 

ً
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ً

ًللطالبات؟هو البرنامج االرشادي  س: ما

ج: هو برنامج يسعى للتواصل مع طالبات السنة التحضيرية ومساعدتهن على التوافق والنجاح في حياتهن الجامعية، 

 في:بترشيح طالبات مرشدات من تخصصات مختلفة لديهن الرغبة بمساعدة طالبات السنة التحضيرية 

 .الجامعية(التكيف مع الدراسة الجامعية )مرشدات الحياة  -

التحضيرية )مرشدات دروس  ةتخطي الصعوبات الدراسية من خالل تقديم دروس تقوية لجميع مواد السن -

ً.التقوية(

ً

ًالطالبي؟توجد شهادة حضور للدورات وورش عمل مكتب التوجيه واإلرشاد  س: هل

ًحسب ضوابط كل برنامج. ةشهادج: نعم يوجد ويمنح املستفيد 

ً

 ؟ وماهي الشروط؟سلفة نقديةس: كيف اتقدم بطلب 

 عبر البوابة اإللكترونية للطالب، 
 
الطلب مع  وتتم متابعةج: يقوم الطالب/ة بتعبئة النموذج املخصص إلكترونيا

ًأخصائي التوجيه واإلرشاد.

 ً

ًس: كيف اعرف حقوق الطالب وواجباته؟

 ج: يمكنك االطالع على الئحة حقوق الطالب على موقع الكلية.  

 

ًً



 

ً
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ً

ًس: ما هو معنى املصطلحات التالية:

 

ً

ً

ً

ً

ًً

 معنــــــــاهــــــــــا املصطلح

DN  التدريب التعاوني/في املقرر الدراس ي%( 15)  تجاوز الغياب بدون عذر عن بسببمحروم. 

IP  مستمر 

IC غير مكتمل باملقرر الدراس ي 

W  ال يحسب باملعدل التراكمي. –منسحب بعذر 

WP  من الدرجة املدخلة في النظام الى وقت االعتذار.60حقق  –منسحب بنجاح % 

WF 
% من الدرجة املدخلة في النظام الى وقت االعتذار، يعامل 60حقق أقل من   -منسحب برسوب 

 (.Fمعاملة )

P ًناجح

T ًمحوًل

G ًمقرر معفى الطالب من دراسته. -ممنوح



 

ً
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ً

ًاملكافأةأسئلة شائعة عن 
ًاملكافأة؟س: متى يتم إيداع 

ًمن كل شهر ميالدي. 27ج: 

ً

ً حسابي؟هي االسباب التي تمنع إيداع املكافأة في  س: ما

ًعدم نزول املكافأة أو نزول جزء منها يرجع لعدة أسباب وهي:ًج:

 األخير. والطالب ليس في فصل 12ت املسجلة أقل من عدد الساعا -

 نهاء متطلبات التخرج.إفصل دراس ي( وعدم  12ية للدراسة )املدة النظام نتهاءا -

 عندما تكون الحالة األكاديمية للطالب معتذر أو مؤجل. -

 قد يكون الطالب على نظام الدارسين على حسابهم الخاص أو على برنامج الفرصة االضافية للسنة التحضيرية. -

 مكافأة بسبب مخالفة أحد أنظمة الكلية. عقوبة خصم -

توجد على الطالب خصومات مثل/ خصم للحصول على خزنة أو خصم اصدار بطاقة جامعية أو خصومات كتب ...  -

 إلخ

ًيجب على الطالب مراجعة قسم القبول والتسجيل لحل املشكلة. الحالةوجود خطأ تقني وفي هذه  -

ً

ً سعودية؟تصرف مكافأة للطالب غير السعودي من أم  س: هل

ً.ج: نعم

ًً

ًتصرف مكافأة للطالب املعتذر/املؤجل؟  س: هل

ً.ال ج:

ً

ًكلية أخرى؟تصرف للطالب الزائر في جامعة/ س: هل

ً( من الئحة الدراسة واالختبارات.17بشرط حسب املادة ) تصرفًج:

ً

ًتصرف للطالب الزائر من جامعة/كلية أخرى إلى كلية الجبيل الجامعية؟ س: هل

 ال.ًج:


